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بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه 

  و حقوق
 

  سید محمدهادي ساعی

  مریم ثقفی

  چکیده

که دادرس از  اي استنظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه

وفصل دعاوي حقوقی و کیفري بهره عنوان ابزاري مفید در جهت حلبه  آن

گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست و از دیرباز در متون فقهی می

به با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروزه باتوجه

اد بیش از پیش احساس تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت این نه

شود؛ مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس  می

لحاظ تأثیر آن بر سرنوشت دعاوي، بسیار حایز اهمیت است. اهمیت این به

اظهارنظر کارشناس، مغایر ادله دیگر  شود کهبحث، زمانی بیشتر آشکار می

نظر کارشناس در قالب امارات قانونی و باشد. لذا هدف از این نوشتار، تحلیل 

گیري قاضی در قضایی، ظنون مطلق و خاص و تبیین چگونگی تصمیم

بررسی متون حقوقی و فقهی محقق که با  مواجهه با نظر مزبور است

شود. بنابراین در راستاي تحلیل مباحث مذکور، سؤاالت چندي مطرح  می

رات قانونی است یا قضایی؟ شود، از جمله اینکه نظر کارشناس از امامی

به سابقه نظر اختیار قاضی در پذیرش این نظر تا چه حدي است؟ باتوجه

                                                             
 المللی امام خمینی (ره) (نویسنده مسئول).عضو هیئت علمی دانشگاه بین  

Sm-h-saei@yahoo.com 
 کارشناس ارشد حقوق خصوصی.  

M_sghafi@hotmail.com 
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 باره چگونه است؟      کارشناس در متون فقهی، موضع فقها در این

منظور پاسخ به این سؤاالت، نوشته حاضر به روش تحلیلی تطبیقی به به 

؛ به این ترتیب که نظر بررسی نظر کارشناس در حقوق و فقه می پردازد

کارشناس و میزان اعتبار آن در حقوق، نظر اهل خبره و حجیت آن در فقه، 

امارات و انواع ظنون و ظن حاصل از نظر اهل خبره و سرانجام، تکلیف قاضی 

دهد. در نهایت، در اجراي نظر کارشناس را مورد تحلیل و تبیین قرار می

انجامد که طروحه به این امور میبررسی مباحث فوق و پاسخ به سؤاالت م

نظر کارشناس از امارات قضایی در حقوق و ظنون مطلق در فقه است. این 

نتیجه از تطبیق ظن خاص با اماره قانونی و ظن مطلق با اماره قضایی حاصل 

شود و اینکه قاضی در مواجهه با نظرکارشناس، اجباري در پذیرش بی می

تواند از قبول آن امتناع کند که دالیل می وچراي آن ندارد ولی هنگامیچون

  صورت مستند بیان نماید.    مخالفت خود را به

                      

نونی، اماره قضایی، ظن، ظن خاص، واژگان کلیدي: کارشناسی، اماره قا

 ظن مطلق.   
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  مریم ثقفی  - سید محمد هادي ساعی 

  مقدمه                                                          

شدن امور و فنون، اظهارنظر کارشناسانه و ه با پیشرفت فناوري و تخصصیامروز

اي در امور، بیش از پیش مورد نیاز است. این نیاز در تمامی موضوعات و رشتهحرفه

اي که رشته حقوق و امور قضایی نیز ازآن مستغنی گونهشود بهها احساس می

ت شاهد اظهار نظرات کراکه در دعاوي حقوقی و کیفري بهنیست. همچنان

کارشناسانه و تخصصی هستیم. تشخیص جنون، میزان جراحت و نوع مرگ یا میزان 

که توسط کارشناسان و متخصصان خسارات وارده بر اموال از جمله مواردي است 

شود زیرا دادرس، عالم به تمامی امور مربوط به دعاوي نبوده و صرفاً تعیین می

  است.  متخصص مباحث حقوقی و قضایی

از سوي دیگر در برخی مواقع، نظرات کارشناسان، مغایر ادله اکتسابی در برخی 

شود. لذا این بحث مطرح دعاوي است یا اینکه با منطق و نظر قاضی سازگار نمی

شود که تکلیف قاضی چیست؟ پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی و تحلیل می

ی است. بررسی این موضوع اهمیت جایگاه و اعتبار نظر کارشناس در دعاوي قضای

بسیاري دارد چراکه در برخی مواقع، سرنوشت دعاوي وابسته به این تصمیم است. 

عنوان مثال در جایی که شواهد و قراین، حاکی از ارتکاب قتل توسط یک متهم به

باشد، تصمیم قاضی براي متهم، گناهی متهم  است و نظر پزشکی قانونی مبنی بر بی

ساز است. بنابراین در این فرض، تصمیم قاضی در پذیرش نظر شتبسیار سرنو

گیري به امور چندي مانند کارشناس، مصادف با برائت متهم است. اما این تصمیم

کارشناس و اعتبار این نظر وابسته است. لذا  تکلیف قاضی به پذیرش یا رد نظر

  شود. عنوان یکی از ادله دادرسی بررسی نخست باید نظر کارشناس به

در میان ادله دادرسی آنچه با اظهارنظر کارشناس سازگارتر است، مبحث امارات 

است. الزم به ذکر است که سابقه طرح اعتبار نظر کارشناس در مقاالت و متون 

حقوقی موجود است ولی این مبحث با بررسی و تطبیق نظر کارشناس و امارات اعم 

مقاالت و کتب حقوقی، اعتبار نظر از قانونی و قضایی صورت نگرفته است. در 

کارشناس و چگونگی اعتراض به آن بیان شده بدون اینکه این نظر در قالب ادله 

اي نیز با عنوان اعتبار نظر کارشناس دادرسی بررسی شود. در این میان حتی مقاله

بودن و  که به بررسی شکلی این نظر و شرایط اعتبار آن از قبیل روشنموجود است 

بودن پرداخته و از ماهیت آن و دلیل اعتبار آن نزد قاضی، سخنی  ق موضوعمطاب

  گفته نشده است.
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از سوي دیگر نظر کارشناس در کتب اصولی با عنوان نظر اهل خبره مطرح بوده و  

به مباحث ظنون و انواع ظن خاص و ظن مطلق بررسی شده  حجیت این نظر باتوجه

گرفته و مبحثی از قول  باب قول لغوي جاي که این نظر دراست؛ به این ترتیب 

- لغوي و اعتبار آن به حجیت نظر اهل خبره اختصاص یافته است. البته این تقسیم

بندي در تمامی کتب یکسان نبوده و حتی در برخی کتب اصولی درباره نظر اهل 

است اما در غالب موارد، مبحث نظر اهل خبره، زیرمجموعه خبره مطلبی بیان نشده 

ول لغوي است. همچنین برخی اصولین، نظر اهل خبره را با شهادت شهود، خلط ق

دانند. اما برخی اي که شرایط بینه را براي اعتبار این نظر ضروري میگونهاند بهنموده

اند و بینی خاصی این دو مقوله را متعلق به دو مبحث مختلف دانستهدیگر با ظریف

م و غیره را براي حجیت نظر اهل خبره الزم لذا شرایط شهود نظیر عدالت، اسال

  دانند.نمی

رو در این نوشتار نظریات مطرح در متون فقهی و اصولی در باب حجیت نظر از این 

  شود. اهل خبره و همچنین تفاوت آن با شهادت شهود نیز بیان می

قضایی بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی اعتبار نظر کارشناس و تأثیر آن در آراي 

که به سبب وجود پیشینه این مبحث در نظریات فقها به و تصمیمات دادرسان است 

پردازد و به روشی تحلیلی تطبیقی میان حقوق و مباحث فقهی به بیان این امر می

  دهد.شود پاسخ میسؤاالت متعددي که در ذیل بیان می

  نظر کارشناس از جمله امارات قانونی است یا قضایی؟ -

 اهل خبره در فقه از چه بابی است؟ حجیت نظر -

 شده در فقه قابل تطبیق با امارات حقوقی هست؟آیا انواع ظنون مطرح -

به تببین هریک از ظنون و امارات در فقه و حقوق و بررسی اعتبار و در نهایت باتوجه

 نظر کارشناس، تکلیف قاضی در مقابل اظهار نظرات کارشناسان چیست؟

ن و پاسخگویی به سؤاالت فوق، در ابتدا مبحث امارات، انواع منظور ترغیب ذهلذا به

ها با یکدیگر و همچنین انواع ظن در فقه و اعتبار و حجیت آنان بررسی و تفاوت آن

شده و در مباحث بعدي نظر اهل خبره و کارشناس و در نهایت، تکلیف و اختیار 

  شود.قاضی در مقابل این نظرات بررسی می

  و قضایی. اماره قانونی 1

منظور بررسی نظر کارشناس در قالب یکی از امارات حقوقی، در ابتدا باید هریک به

  ها در دادرسی بررسی شود. از امارات، معرفی و تفاوت و جایگاه آن
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  مریم ثقفی  - سید محمد هادي ساعی 

  . تعریف اماره و انواع آن1-1

 اشعار داللت عبور، کلمه شب، نام یادگار، عالمت، نشانه، معناي به لغت در اماره

در نظر برخی اماره، طریقی  ر اصطالح تعاریف متعددي از اماره بیان شده:د 1است.

است به سوي حکم شرعی واقعی که براي جاهل به حکم واقعی قانونگذاري شده 

شود معتبر دیگر، قانونگذار اماره را از این جهت که موجب ظن میعبارتاست. به

که مبناي  دانندمله دالیلی میدر تعریف دیگري از اماره، آن را از ج 2شناخته است.

حجیت آن، کاشفیت نسبت به واقع است و به همین مالك نیز از سوي شارع، 

تواند احکام شرعی یا موضوعات باشد. در اصطالح حجیت یافته است. مفاد امارات می

   3اصول فقه، امارات حاکی از احکام واقعی دالیل اجتهادي هستند.

بودن، حجیت اماره و تأیید آن از سوي تنی بر ظنتعاریف فوق در اموري چون مب

تعریفی ارایه  1321بر این، قانون مدنی نیز در ماده هم شباهت دارند. عالوهشارع، با 

نون یا در نظر قاضی اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قا«داده است : 

  ». دلیل بر امري شناخته شود

هر دو  1321دو قسم قانونی و قضایی تقسیم کرده و ماده  نی امارات را بهقانون مد

صورت جداگانه بررسی     گیرد. در ذیل، هر یک از امارات بهقسم آن را دربر می

  شود.می

ها را اماره قانونی آن است که قانون آن را دلیل بر امري قرار داده است یعنی آن

قانونی را به دو قسم مطلق و  برخی اماره 4داند.زمان حال می مثبت وجود حق در

کنند. براین اساس اماره مطلق آن است که خالفش را نتوان ثابت نسبی تقسیم می

اي هیچ دلیلی تاب مقاومت نخواهد داشت دیگر در مقابل چنین امارهعبارتنمود . به

توان ثابت کرد. از بها که پس از قطعیت رأي، خالف آن را نمیمانند قضیه محکوم

یگر اماره قانونی نسبی آن است که خالفش همواره قابل اثبات است مانند سوي د

   5اماره تصرف.

                                                             
  .1379. المنجداالبجدي، فرهنگ عربی به فارسی، ترجمه احمد سیاح، چاپ ششم، انتشارات فرحان، تهران، 1
 .167، ص 1366بادي فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، رضا، م. فیض، علی2
، ص 1386، چاپ چهارم، مرکز نشر علوم اسالمی، تهران، 3داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه، ج. محقق3

24. 
 .187، ص پیشین .4
، 1375ج دانش،تهران، ، چاپ چهارم، انتشارات کتابخانه گن2الدین، آیین دادرسی مدنی، جمدنی، سیدجالل .5

 .498- 499 صص
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بندي و در اماره اگرچه این نظر قابل تأمل است، جاي انتقاد نیز دارد. در این تقسیم

مطلق، اماره با دلیل، خلط شده است. از سوي دیگر اگر در اینجا اماره به معناي 

- بلیت نقض بهکه دلیل هم امري است که قانیست چرادلیل هم گرفته شود صحیح 

-وسیله دلیل دیگر را دارد. مثالی هم که براي این تعریف آمده (اعتبار قضیه محکوم

که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، ممکن است رأي بها) قابل خدشه است چرا

ا نیز قابل دیگر خالف قضیه محکوم بهعبارتقطعی در مراحل باالتر نقض شود. به

که دلیل بر داند اي میاماره قانونی را اماره 1322اثبات است. قانون مدنی در ماده

و ...اشاره  110،  109،  35دیق آن در مواردي همچون ماده امري است و به مصا

شود که اماره قانونی نیاز به نص دارد و باید کند. از این ماده چنین برداشت میمی

  ده باشد. در قانون تصریح ش

اماره قضایی مجموعه چند قرینه (چند وضع، چند حالت، چند برگه) است که مفید 

رود چرا که این کار میگونه داوري (قضایی و غیرقضایی) بهعلم عادي است و در هر

اماره به مرحله قضا اختصاص نداشته و در شوراي عالی ثبت و شوراهایی از این قبیل 

تر است آن را اماره داوري بدانیم زیرا وسیله اعمال نظر براي شود و بهنیز استفاده می

قانون مدنی در تعریف اماره  1324ماده  1داوري و رسیدن به تصدیقات نیز هست.

که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و اماراتی «دارد: قضایی مقرر می

که دعوا به شهادت شهود د باشر صورتی قابل استناد میاحوالی در خصوص مورد و د

با توجه به نظریه شوراي نگهبان و ». بل اثبات باشد و یا ادله دیگر را تکمیل کندقا

شود و دیگر قضایی، امروزه تفاوتی میان دعاوي که به شهادت شهود اثبات میرویه

حتی  شهادت شهود قابل اثبات بوده ودعاوي وجود ندارد، چرا که کلیه دعاوي با 

توان با شهادت شهود ابطال نمود. بنابراین باید گفت که رسمی را نیز می دسن

به این توضیح، نسخ ضمنی شده قسمت اخیر این ماده همچون مواد مشابه باتوجه

  است. 

ست که از اوضاع و احوال موجود در خارج اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین ا

که اماره قضایی شود. بنابراین درصورتیصل میبراي دادرس در رسیدگی به دعوا حا

به وجود حق براي مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد دادرس بر طبق آن حکم 

شود. لیکن صل میموجب آن براي دادرس، علم به وجود حق حاخواهد کرد زیرا به

 شود در بیشتر موارد، علم وواسطه اماره قضایی براي دادرس ایجاد میعلمی که به

                                                             
، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، ج .جعفري1

 .609، ص  1378
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کند. اما باید یقین جازم نیست و حتی دادرس به وجود یا عدم حق، علم پیدا نمی

   1دید که آیا از نظر شرع، چنین علمی حجیت دارد یا خیر؟

فقه، اصطالحی معادل این واژه وجود ندارد و سند  از نظر دکتر لنگرودي در 

. اما دکتر 2تمشروعیت اماره قضایی در حقوق اسالم، آیه ششم از سوره حجرات اس

گویند. ظاهر حال ماد معتقدند، فقهاي اسالمی اماره قضایی را ظاهر حال میمحقق دا

هاي خاص معتبر شرعی نیست بلکه از ظنون غیرمعتبر بوده و تا هنگامی که از ظن

اقل اطمینان نشود، قابل واحوال، موجب یقین یا الظاهر حال یعنی قرائن و اوضاع

کند و صرفاً موجب ظن چنین امري را که ایجاد یقین جازم نمی پیروي نبوده و فقها

  دانند.یا گمان است داراي حجیت شرعی نمی

  . تفاوت اماره قانونی و قضایی 2-1

  گیرد: توان معین نمود که کارشناسی در کدام دسته جاي میها میبا بیان این تفاوت

مر مجهولی ظر آنکه دلیل بر ا) تصریح و عدم تصریح قانونگذار: اماره قانونی از ن1

شود ولی موارد آن باید معین باشد به این معنا که نیاز است اماره قانونی نامیده می

تواند با استفاده از قیاس، آن را به موارد به نص و تصریح قانونگذار دارد و قاضی نمی

نون دیگر تسري دهد. ماهیت اماره قانونی همان اماره موضوعی است که به حکم قا

گیرد و اقدامی خطرناك است که هاي موضوع را نیز فراشود تا مصداقتعمیم داده می

تواند آن را انجام دهد چرا که احتمال خطا و دورشدن از واقع در تنها قانونگذار می

تواند در هر آن زیاد است. اما اماره قضایی محدود به نص قانون نبوده و قاضی می

    3توان محدود نمود.ها را نمید آنببرد و تعداه آن پیواحوال و قرائنی باوضاع

ماره قضایی: اماره قانونی براي حفظ نظم عمومی و مبتنی ماره قانونی و ا) ماهیت ا2

که اعتبار اماره قضایی حالیدر 4شودبر ظن نوعی است و موجب قطع دادرس نمی

ر خارج براي دادرس ایجاد مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود د

وجود اوضاع و احوال آن یقین نکند اثري نخواهد داشت .  شود و اگر دادرس درمی

ما اماره قضایی چهره اماره قانونی چهره نوعی دارد و همانند خود قانون، کلی است ا

شخصی و موضوعی داشته و به شرایط و اوضاع و احوال هر دعوا وابسته است. ماهیت 

                                                             
 .189، ص همانداماد، .محقق1
هاله فتصبحوا علی ما ما بجیا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قو«سوره حجرات :  6. آیه 2

 .»فعلتم نادمین
، 83، تابستان 64، شماره مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، »ماهیت و اثر اماره حقوقی«.کاتوزیان، ناصر، 3
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قانونی همان اماره موضوعی است و حکم غلبه بر آن جاري است. در اماره اماره 

هاي دعوا و نتایجی که در هر اختالف مؤثر است متفاوت بوده و هیچ قضایی ویژگی

ردیف دلیل امري جنبه نوعی و کلی ندارد. به همین دلیل اماره قضایی را باید هم

- می و تعبدي. لیکن برخی حقوقواقعی همانند شهادت و اقرار دانست نه دالیل حک

دانند و معتقدند که چون قاضی در دانان اماره قضایی را مبتنی بر قطع و یقین می

رسد و گاه به یقین نمیدهد هیچها و عالیم، احتمال امري را میاماره قضایی از نشانه

   1از همین رو اماره قضایی تاب مقاومت در برابر دالیل را ندارد.

ی در مقابل هر یک از امارات: اگر شخصی براي اثبات دعواي خود به ) تکلیف قاض3

که طرف مقابل، ت قانونی استناد کند از ابراز دالیل دیگر معاف است و درصورتیامارا

وجود اماره را منکر شود باید خالف آن را اثبات کند. هرگاه در امري اماره قانونی 

تبر و کاشف از امر مجهول بداند و شد قاضی موظف است آن را معوجود داشته با

تواند در آن تردید کند بلکه باید بر اساس آن حکم بدهد. اما قانون، ارزیابی نمی

دلیل اینکه قانونگذار، درجه ارزش اماره قضایی را به قاضی واگذار نموده است. به

کند هاي اجتماعی و اقتصادي انتخاب میاي همراه با سیاستاماره قانونی را قرینه

هاي قانونی را بیفزاید. تواند قلمرو این قرینهقاضی مجبور به رعایت آن است و نمی

- سازد و میاي وي را محدود نمیاما در اماره قضایی قاضی آزاد است و هیچ قاعده

گیرد. البته تواند تمام قراین علمی، اجتماعی و متعارف متأثر در موضوع را در نظر

گونه محدودیتی اي وسیع نیست که هیچختیار به اندازهباید توجه داشت که این ا

نداشته باشد بلکه همواره قاضی باید از استنتاجی مشروع و قانونی که وجدان او را 

توان کند استفاده نماید. بنابراین اماره قضایی محدود به نص نیست و نمیاقناع می

چون و چرا که قاضی بی ها را محدود کرد . همچنین برخالف اماره قانونیتعداد آن

هاي قضایی چنانچه قاضی بر اساس شرایط مکلف به پذیرش آن است در اماره

  ا به اقناع وجدانی نرسد وجوبی بر تبعیت از اماره ندارد. موضوع دعو

که اماره قانونی دلیل بر در تعارض میان اماره قانونی و قضایی باید گفت ازآنجایی

ود اماره قضایی را شاید بتوان همان دلیلی پنداشت امري است تا خالف آن ثابت ش

صورت عمالً جایی براي اماره تواند خالف اماره قانونی را ثابت کند. درغیراینکه می

عنوان مثال بر اساس اماره فراش، طفل متولد از زن، به ماند. بهقضایی باقی نمی

طفل، فرزند شخص  د اما اگر با فناوري جدید ثابت شود کهشوهر او ملحق می شو

تواند عنوان دلیل پذیرفته نشود میدیگري است اگر این آزمایش در محاکم ایران به
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عنوان واحوال دیگر، اماره فراش را بهتنهایی یا در کنار اوضاعشد که بهاماره قضایی با

اماره قانونی نقض کند. از سوي دیگر اماره قانونی دلیل نیست بلکه ظن نوعی است 

شود شخص با استناد بر آن، از ارایه دلیل، معاف شود. اماره قضایی می که سبب

کند. بنابراین به حکم دلیلی است که قاضی را در تشخیص حق از باطل کمک می

   1عقل باید بر اماره قانونی حکومت نماید.

  . امارات در امور مدنی و کیفري1 -3

قانون  35اماره تصرف (ماده مدنی بسیار است.  مصادیق امارات قانونی در امور

ق.م)، اماره دیوار  109مدنی)، اماره اشتراك دیوار مابین دو ملک مجاور (ماده 

قانون مدنی)، اماره  1158قانون مدنی)، اماره فراش (ماده 110اختصاصی (ماده 

قانون  84ماده  6قانون تجارت)، اماره اعتبار امر مختومه (بند  386تقصیر (ماده 

گونه که بیان شد مدنی) از این قبیل است. امارات قضایی نیز همان آیین دادرسی

عنوان مثال در و احوالی است که در دعاوي مختلف، مصادیق متعددي دارد . بهاوضاع

عنوان اماره پذیرفته      دعواي غیر تاجر بر تاجر ، دفاتر تاجر سندیت ندارد اما به

امارات در امور مدنی احصا نشده و  قانون مدنی). این نوع 1298شود (ماده می

  اند. دانان نیز مصادیق متعدد آن را ذکر نکردهحقوق

تر از امارات قانونی برخالف امور مدنی، در امور کیفري امارات قضایی بسیار گسترده

که کننده جرم است، البته درصورتیاست. همچنین امارات قضایی در این امور اثبات

وظیفه «کننده جرم نبوده و ش باشد. اما امارات قانونی اثباتبخبراي قاضی اطمینان

از مصادیق امارات اخیر، اماره قصد  2».ها اثبات حکمی از احکام قانونگذار استآن

نگاري مجرمانه، سالمت روانی، اماره مجرمیت و اماره عدم رشد جزایی است. انگشت

یی باشد. آنچه در امارات، تواند مصادیقی براي امارات قضاو آزمایش خون نیز می

وجه مشترك امور مدنی و کیفري است ، رجوع به کارشناس است. تعیین قیمت مال 

و محاسبه خسارات مالی از جمله اظهارنظرات کارشناس در امور مدنی است اما در 

تري دارد. پلیس علمی، پزشکی قانونی، امور کیفري ، نظریه کارشناس، نقش گسترده

رشناسی شیمی، کارشناسی حسابداري، کارشناسی روانی و کارشناسی خط، کا

عنوان ابزاري مهم در دست قاضی است. نظریه کارشناس در امور کارشناسان دیگر به

مدنی و کیفري از امارات قضایی است که این مطلب در مباحث بعدي روشن     

  شود.می

                                                             
 .361، ص 1384چهارم، شرکت سهامی انتشار، تهران، وقدمه علم حقوق، چاپ چهل.کاتوزیان، ناصر، م1
، بهار 49، شماره مجله تحقیقات حقوقی، »امارات قضایی در حقوق کیفري ایران و انگلیس«رضا، لو، علی. قرجه2
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  . انواع ظن2

بندي امارات به قانونی و و تقسیم در فقه، توضیح چندانی درباره امارات وجود ندارد

قضایی سابقه فقهی نداشته و آنچه در مباحث فقهی مطرح است اثر اماره و قراین 

اند که در کند. همچنین ظن را به انواع گوناگونی تقسیم کردهد ظن میاست که ایجا

باب حجیت و اعتبار آن، مباحث فراوانی مطرح شده است . براي تطبیق ظن با 

  الزم است ابوابی راجع به این موضوع بیان شود:  امارات

در لغت، سه معنا براي ظن به کار رفته است: معناي متضاد و دربردارنده شک و 

یقین. اعتقاد ضعیف و غیرمستدل (اعتقاد باشد یا باطل)، نوعی ادراك درونی انسان 

امري مابین  شود . ظن،است که در مقابل مسایل و احکام گوناگون براي او ایجاد می

قطع و یقین و شک است. یقین بر وجود امري به این معناست که شخص، صددرصد 

که شک به وجود همان اطمینان دارد که آن امر محقق بوده و وجود دارد، درحالی

پنجاه است یعنی شخص نه به عنوان متعارف، پنجاهامر به معناي تردید و دودلی و به

  به عدم آن. اما ظن، نه یقین است و نه شک.  وجود چیزي اطمینان دارد و نه

ها پرداخته    ظن در کتب اصولی و در قرآن انواعی دارد که در ذیل اجماالً به آن

حرام. ظن واجب  شود : ظن واجب و ظنشود: ظن در قرآن به دو نوع تقسیم میمی

ز سوي ظن به خدا، رسول خدا و بندگان صالح است و به این نوع گمان اهمان حسن

لو ال اذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم « خداوند امر شده است: 

ظن حرام، سوءظن به خدا و رسول خدا و مؤمنان است که در قرآن نهی  1».خیرا

   2».یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم«شده و گناه است: 

نظر نظر از منشأ آن و صرفگویند صرفمی ظن مطلق: هرگونه ظنی را ظن مطلق _

شد یا نه. این ظن در حالت انسداد باب علم، حجت ز اینکه دلیلی بر حجیت آن باا

توان به احکام دسترسی یافت و نه به طریقی که     است یعنی هنگامی که نه می

   3تواند ما را در رسیدن به احکام یاري کند.می

حیت دارد تا براي بیشتر مردم افاده ظن کند و اگر ظن نوعی: ظنی است که صال _

  کاهد. شد از اعتبار آن نمیگونه نباي برخی اینبرا

اي است شد. امارهظن خاص: ظنی که دالیل قطعی علمی بر حجیت و اعتبار آن با _

که مطلقاً حجت است حتی در صورت انفتاح باب علم. به ظن خاص، طریق علمی 

                                                             
 .12. نور/1
 .12. حجرات/2
، چاپ ششم، انتشارات دارالفکر، قم، 2سن غرویان و علی شیروانی، ج. مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه: مح3
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د ظواهر و خبر واحد . این ظن با سایر ظنون تفاوتی ندارد و مانند گویند، مانننیز می

ِخود معتبر نیست بلکه اعتبار آن از این خوديبودن و بهصرف ظنباقی ظنون به

  جهت است که شارع بر آن مهر تأیید زده است.

گویند ظن متأخم به علم: علم عادي یا قطع عرفی است که به آن اطمینان نیز می _

جعل است و جز در موارد بدیهی همواره احتمال خالف آن وجود دارد. برخی  و قابل

گونه ظن را ر مواردي که علم و قطع حقیقی نیاز است ، شارع، اینمعتقدند جز د

   1داند مانند طهارت و نجاست.معتبر می

اصل حکمی در اصول، عدم حجیت ظن است. در معناي دیگر، ظن معتبر نیست 

شود . از جمله دالیل عدم حجیت ها اشاره میون که در ادامه به آنمگر برخی ظن

  ظن، آیات و روایات است: 

 2است »ان ظن ال یغنی من الحق شیئا«یات: آیه معروف در عدم حجیت ظن، آ )1

ت کند. همچنین آیانیاز نمیگمان، هیچ اندازه ما را از حق بیبه این معنا که ظن و 

سوره حجرات که قبالً به آن اشاره  12ه یونس یا آیه سور 59دیگري نیز چون آیه 

  شد دلیل بر این امر است که خداوند پیروي از ظن را نهی کرده است.

بطه با حکم قضاوت نیز از جمله دالیل عدم حجیت روایات: حدیث معروف در را )2

کنند ظن است که در آن قضاتی را که بر اساس ظن و گمان خود حکم صادر می

 .3داندنار میمحکوم به 

 اجماع؛   )3

کند تا زمانی که در امري قطع و یقین ایجاد نشده بر اساس عقل: عقل حکم می )4

پذیرد که گمان عرفی به موضوعی آن عمل نشود(اگرچه در برخی موارد عقل می

کافی است چراکه اگر تنها قطع و یقین را معیار اعتبار بدانیم ، امور جامعه مختل 

ع بر اساس این حکم نباید به اقدامی دست زد). بنابراین اصل شده و در بیشتر مواق

کلی و اولیه از نظر اصول و شرع، عدم حجیت ظن است چراکه فرض این است که 

ظن، تاب و توان بیان حقیقت را ندارد ولی چون از شک برتر بوده و نظري به واقع 

دانسته و به آن مهر دارد و احتمال راجح و قوي دارد، در مواقعی شارع آن را معتبر 

                                                             
 1385وسوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، . محمدي، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسالمی، چاپ بیست1

 .279، ص 
 .36.یونس/2
لجور و هو یعلم فهو فی النار و رجل قضی . قال: القضاه اربعه ، ثلثه فی النار و واحد فی الجنه : رجل قضی با3

بالجور و هو الیعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو الیعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو 

 .فی الجنه
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  بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق  

شود تأیید زده است (ظن خاص). البته این موارد محدود بوده و هنگامی عارض می

که یقین حاصل شود که شارع در چه مواقعی و چه نوع ظنی را معتبر دانسته است. 

نظر دارند که ظن خاص معتبر است و دلیل حجیت آن در نتیجه تمامی فقها اتفاق

دانند به این بته برخی ظن مطلق را نیز داراي حجیت مینیز تأیید شارع است. ال

آید و اگر ظن دلیل که ظن مطلق در مواقع انسداد باب علم و حکمت به کار می

مطلق را معتبر ندانیم بالتکلیف مانده و اقدام بر اساس این ظن اولی بر بالتکلیفی و 

 مسدودشدن باب احکام است. 

 قه خبره در ف. جایگاه نظریات اهل 3

اي که در کتب آیین دادرسی مدنی یا قوانین آمده گونهکارشناسی با این عنوان و به

» لغوي قول«در فقه مطرح نشده است. در کتب فقهی، کارشناسی ضمن مبحث 

شناس و اینکه قول او حجیت لغوي از اعتبار نظر لغتگیرد. در بخش قول جاي می

خبره گریزي  ادامه به اعتبار نظر اهل شود و برخی نیز دردارد یا خیر صحبت می

ر کنند . در هر صورت دشناس اکتفا میزنند و برخی نیز به همان مباحث لغتمی

خبره بررسی نشده، مفروض این است که نگارنده نظر کتبی هم که اعتبار نظر اهل 

  شناس به اهل خبره نیز تعمیم داده است. خود را درباره لغت

-و در فقه به 1ناي باتجربه و آزموده، آگاهی به چیزي و.. استخبره در لغت به مع

م شرعی در ابواب مختلف مانند طهارت، هاي اثبات موضوع احکاعنوان یکی از راه

صالت، حج، تجارت، قصاص، دیات و ... بیان شده است. موضوعات احکام شرعی دو 

نند نماز و روزه و حج ها را توضیح داده است مانوع است: اول موضوعاتی که شارع آن

و سایر عبادات و دوم موضوعاتی که شارع در رابطه با آن نظري نداده و فقط حکم 

گیرد این موارد را بیان نموده است. شناخت موضوعات اخیر با روش علمی صورت می

  خبره است.  هلها مراجعه به اکه یکی از این روش

  خبره و شهادت شهود . قول اهل 1-3

دیگر عبارتاي با شهادت شهود خلط شده است. بهخبره به گونه ظر اهلدر فقه ن

اند و نظر این خبره، شرایط شهود را الزم دانستههل ز فقها براي اعتبار قول ابرخی ا

دهند . البته برخی نیز میان این دو مبحث قایل به دسته را در زمره شهادت جاي می

  اند. تفکیک شده

خبره در دو بخش مجزا آمده است: اول در جایی که هل ع به ادر فرهنگ فقه، رجو

کند. در مواردي که به علم معتبر نیاز است و دوم موردي که صرف ظن کفایت می

                                                             
  .391. المنجداالبجدي، ص 1
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  مریم ثقفی  - سید محمد هادي ساعی 

علم معتبر ضروري است شرایط شهود از جمله اسالم و عدالت باید موجود باشد اما 

تی سخن خبره در موردي که ظن کافی است نیازي به وجود این شرایط نیست و ح

شود. مثال جایی که علم معتبر ضروري است تشخیص فاسق یا کافر نیز پذیرفته می

علیه است و مثال قسم دوم، تشخیص قبله یا رفتن بینایی یا شنوایی مجنیازبین

    1شود.گرفتن میبیماري است که سبب معافیت از روزه

دانند و در را ضعیف می خبرههلبرخی از فقها احتمال وجوب شرایط شهود براي ا

خبره، هلخبره تفاوت قایلند. از نظر این فقها براي اهلمبناي شهادت شهود و نظر ا

داشتن شرایط شهود ضروري نیست چراکه مبناي این دو با یکدیگر متفاوت است. 

دهد امري محسوس است که با شهادت از باب امور حسی است. خبري که شاهد می

خبره بر مبناي حدس و گمان  به دست آمده ولی نظر اهل یکی از حواس ظاهري

ز ادراك امري حاصل شده است . البته در این نظر نیز برخی در است؛ حدسی که ا

دانند و هل خبره در دعاوي و فصل خصومت، شرایط شهود را الزم میرجوع به نظر ا

» ت و االیمانانما اقضی بینکم بالبینا«مستند سخن خود را حدیث مشهور پیامبر 

دانند و خبره الزم نمی هلاي دیگر، شرایط شهود را براي اولی عده2دهند.می قرار

اند مبحث شهادت شهود و معتقدند کسانی هم که بر ضرورت این شرایط تأکید کرده

   3اند.خبره را خلط کردهقول اهل 

نیاز به داشتن ها و همچنین عدم رسد با توجه به رویه کنونی دادگاهبه نظر می

شرایط شهود در قوانین باید گفت که نظر اخیر صحیح است چون مبناي این دو 

تنهایی ها شهادت شهود بهموضوع نیز متفاوت است. از سوي دیگر معموالً در دادگاه

که کند درحالیشود و مدعی را از ارائه دالیل دیگر معاف میدلیل بر امري تلقی می

توان اي را میشود و کمتر پروندهکنار ادله دیگر بررسی می نظر کارشناس اصوالً در

باشد. بنابراین بدیهی است صرف نظریه کارشناس مختومه شده سراغ گرفت که به

  که براي اعتبار شهادت، شرایط بیشتري نسبت به نظر کارشناس الزم باشد. 

  خبره اهل  . دیدگاه فقها در باب اعتبار نظر2-3

که در اند درحالیخبره دالیل مختلفی ارائه کرده هلار و حجیت نظر افقها براي اعتب

اي مشخص، تکلیفی براي قاضی در برابر این نظر مقرر نشده و فقط گونهیک بههیچ

                                                             
1

اول، مؤسسه ، چاپ 1السالم، ج. هاشمی، سیدمحمود (زیرنظر)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم

 .731-732ق، صص  1426السالم، قم، المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم دایره
 .142ق، ص  1406المدرسین، قم، ، مؤسسه نشر اسالمی تابعه لجماعه 3نایینی، محمدحسین، فوائداالصول، ج. 2
 .254، ص همان. مظفر، 3
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  بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق  

 برخی کتب به بیان اینکه در مسایل مربوط به قضا و در رجوع قاضی به اهلدر 

  رعایت شود بسنده شده است.الت) باید خبره، شرایط شهود (اسالم، تعدد، عد

در فقه، حجیت قول لغوي را (که شامل اهل خبره نیز هست) به سید مرتضی 

اند. برخی از کنند که ایشان ادعاي اجماع بر حجیت این امر را نمودهمنسوب می

  هل خبره از این قرار است:ادالیل فقها براي اثبات حجیت قول 

مل به ظن حرام است مگر ظنی که ظن: اگرچه اصل، عدم حجیت ظن است و ع )1

 شارع آن را معتبر بداند، یکی از ظنونی که از این اصل کلی خارج است قول اهل

بل این نظر برخی اما این ظن از نوع ظن مطلق نیست. گرچه در مقا 1خبره است.

خبره را از جمله ظنون صل از قول اهل هر قول آنان را مطلق دانسته و ظن حاظا

   2دانند.جیت آن را به دلیل انسداد میمطلق و ح

این است که در هر فنی به خبره مراجعه کنند. مثالً براي بناء عقال: بناء عقال بر  )2

ي شناخت معانی الفاظ نیز به شناخت بیماري به طبیب و براي تقلید به مجتهد و برا

صناعه شناس رجوع کنند. همچنین باید گفت بناء عقال در رجوع به قول اهل سخن

  3و مهارت، امري لبی است و نه لفظی.

مرتضی دلیل حجیت قول لغوي را اجماع اجماع: همان گونه که بیان شد سید )3

کس به این . همچنین هیچ4اندداند و برخی فقها نیز به این امر تصریح کردهمی

 شد. خبره یک نفر با اجماع تعرض نکرده حتی اگر اهل

خبره به حکم عقل است.(بناي عقال  وع به اهلحکم عقل و عدم ردع شارع: رج )4

تفصیل بیان شده است.) عقل با حکم عقل متفاوت بوده و این امر در کتب اصولی به

کند، در نتیجه باید شارع نیز به آن حکم کند چرا ع جاهل به عالم حکم  میبه رجو

ارع نیز از که این حکم عقلی از آراء محموده است که عقال بر آن توافق دارند و ش

ایشان و بلکه رئیس ایشان است و بر همین اساس نیز رجوع عامی به مرجع تقلید را 

 شود دلیل بر جواز رجوع همچنین کالمی که از شارع صادر می 5دانند.واجب می

قات است مانند خبر واحد ، اماره ت و چه در اطالهل در موارد شک، چه در عموماجا

 شود. ها را ردع نکرده و بدان عمل میآن صحت که که شارعید و اصل

                                                             
سلوب جدید، ترجمه: عباس زراعت و حمید مسجدسرایی، نقی، اصول استنباط فی اصول فقه با.حیدري، علی1

 .207-208، صص1388چاپ هفتم، انتشارات حقوق اسالمی، قم، 
 .62-64ق، صص  1410 ت دارالقرآن کریم، قم،، انتشارا 2العوائد، جفاضه.گلپایگانی، محمدرضا، ا2
3

ق،  1415یم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ، چاپ دوم،  مؤسسه تنظ 2اهللا (امام)، انوارالهدایه، ج.خمینی، روح

 .249-251صص
 .اهللا نایینی و عالمه حیدري.آیت4
 .254، صهمان. مظفر، 5
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  مریم ثقفی  - سید محمد هادي ساعی 

اي نیست انسداد صغیر : براي درك معانی الفاظ جز رجوع به قول اهل لغت چاره )5

صورت استنباط احکام ممکن نیست. در نتیجه براي فهم معانی چون درغیراین

  1اگرچه به طریق ظن باشد ناچار باید به اهل لغت مراجعه کرد.

        ورت عدم رجوع به اهل خبره دچار عسر و حرج نفی عسر و حرج: در ص )6

  2می شویم.

  3استعمال و تبادر و عدم صحت سلب در بناء محاوره. )7

صورت خبره را نباید به این نظرند که قول اهلبا همه این دالیل، باز هم برخی بر 

 د از سخن آنان الزم است. البته اینمطلق پذیرفت بلکه حصول اطمینان و اعتما

 4وثوق و اطمینان، نوعی است نه شخصی، گرچه وثوق شخصی اعتبار بیشتري دارد.

هایی اطمینان از قول آنان ایجاد نشده نباید که با قرینه و نشانهبنابراین تازمانی

چرا که عقال نیز در انجام امور خود، قدر  م نموداکرده و بر اساس آن اقدد اعتما

- آن رسیدن به وثوق و اطمینان عرفی است و درغیراینکنند و متیقنی را رعایت می

 ء عقال خارج است. صورت از بنا

اهل خبره وجود دارد، باوجود تمامی این دالیل، باز هم نظراتی مخالف حجیت قول 

هل خبره در مسایل مربوط به اهل فن این اساس که اگرچه بناي عقال رجوع به ابر 

میشگی نظر شارع با عقال نیست. همچنین در است، این امر به معناي موافقت ه

گونه مدرکی دال بر امضاي نظر اهل خبره از سوي شارع وجود ندارد و شرع، هیچ

خبره جایز نیست.  اساس قول اهلچون عمل بر اساس ظن نیز حرام است اقدام بر

ز البته در پاسخ به مخالفین باید گفت که بسیاري از احکام نیز وجود دارد که نصی ا

ها نیست و همان گونه که بیان شد عدم ردع شارع در اموري سوي شارع براي آن

نچه ها باشد. همچنین چناتواند جواز صحت آنچون اصل صحت ، خبر واحد و ... می

خبره را معتبر دانسته نشود در مسایل تخصصی و مربوط به اهل فن، خأل  قول اهل

  انسداد می شود.  ایجاد شده و به قول فقها باب علمی دچار

  خبره  . ظن حاصل از نظر اهل3-3

  ظن حاصل از نظر اهل خبره از چه نوعی است؟ 

ها مطرح است که از میان انواع ظنون که بیان شد دو قسم آن بیشتر از باقی قسم

شود که در برگیرنده کلیه ظنون بوده و دیگري ظن یکی ظن مطلق را شامل می

                                                             
 .77تا، ص فکري عالمه طباطبایی، بی -، بنیاد علمی  4الکفایه، ج . طباطبایی، محمدحسن، حاشیه علی1
2

 .95ق، ص  1408، فروشی بصیرتی ، کتاب 2االصول ، ج .حکیم، سیدمحسن، حقایق
 .229ق، ص  1413، انتشارات لقمان، 3. مشکینی، ابوالحسن، حواشی مشکینی، ج 3
 .همان. حکیم، 4
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  بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق  

ن تصریح کرده است. اگرچه برخی ظن مطلق را از خاص است که شارع به موارد آ

-اند، اکثریت صرفاً ظن خاص را معتبر میباب انسداد علم و حکمت حجت دانسته

-خبره بیان شد، هیچدانند. همان گونه که در نظریات فقها و دالیل اعتبار قول اهل 

رکی دال اند به این معنا که مدیک براي حجیت به نص یا تصریح شارع اشاره نکرده

توان خبره از سوي شارع وجود ندارد. بنابراین از این دیدگاه میبر تأیید قول اهل 

گفت که حجیت قول اهل خبره بر مبناي ظن خاص نیست. در باب دالیل حجیت 

دانند و نه مطلق بلکه نیز بیان شد که ظن حاصل از این اقوال را نه ظن خاص می

ون مطلق استثنا شده و داراي حجیت است. معتقدند این نوعی ظن است که از ظن

توان ند ، قول اهل خبره را میااگرچه از منظري دیگر که برخی نیز متذکر آن شده

ظن مطلق دانست اما معتبر، چرا که اگر نامعتبر باشد موجب مسدودشدن باب علوم 

ه این شد بتر بارسد دیدگاه اخیر با مبانی اصولی نیز هماهنگشود و به نظر میمی

معنا که به دلیل عدم بیان نصی از سوي شارع در تأیید نظر اهل خبره، از انواع ظن 

مطلق و نه ظن خاص فرض شود و براي جلوگیري از انسداد علم و حکمت، حجت 

  دانسته شود.

  . قرار کارشناسی در حقوق4

ان براي کارشناسی در دادرسی همواره یکی از دالیل اثبات دعوا بوده است و از ارزیاب 

شده است. در مذهب مسیح نیز این امر تعیین میزان و قیمت اراضی استفاده می

اطالع کاري را باید به اهل فن آن ارجاع داد و نباید از افراد بیکاربرد داشته که هر

هاي دیگر، قسمت عیوب، دیات، تسبیب و قسمت نظري خواست. در فقه اسالمی در

ت و نیز در دعاوي که به مسایل تخصصی و فنی نیاز بیان شده که براي حل اختالفا

   1باید به اهل فن و خبره رجوع نمود.است 

اي را ها بوده و کمتر پروندهترین ابزار در دادگاهامروزه نیز کارشناسی یکی از مهم

ها ارجاع به نظر    توان یافت که به کارشناس ارجاع نشده باشد. در دادگاهمی

تواند رأساً و به خواست قرار کارشناسی مطرح است که هم می س با عنوانکارشنا

قاضی باشد و هم از سوي طرفین دعوا. در آیین دادرسی مدنی موادي به بحث 

 کارشناسی اختصاص دارد.

اي در خصوص ارزیابی نظر    ها اختیار وسیع و گستردهدر حقوق برخی کشور

تیار گسترده، قاعده عام آزادي س به قاضی داده شده است. مبناي این اخکارشنا

حقوق  منظور تحصیل قناعت وجدانی است. درقاضی در ارزیابی ادله اثبات دعوا به

                                                             
  .500، ص همان. مدنی، 1
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  مریم ثقفی  - سید محمد هادي ساعی 

ایران نیز قاضی به قبول نظر کارشناس و صدور حکم بر اساس آن موظف نیست.  

دیگر، نظر کارشناس براي قاضی، تکلیفی ایجاد نکرده و قاضی با اختیار عبارتبه

پردازد. اگر نظر کارشناس را ر بررسی ادله به ارزیابی نظر کارشناس میوسیع خود د

مطابق واقع و هماهنگ با دالیل دیگر ببیند و ایراد و نقصی در آن مشاهده نکند 

کند. همچنین اگر توضیحات کارشناس به دیگر ادله، حکم مقتضی را صادر میباتوجه

رسی مدنی، تکمیل و اصالح گزارش مل نداند مطابق قانون آیین دادرا دقیق یا کا

قانون  263کند (ماده س یا کارشناس دیگر درخواست میمربوطه را از همان کارشنا

کارشناس بر مبناي ادله دیگر تصمیم تواند با رد نظر آیین دادرسی مدنی). قاضی می

قانون آیین دادرسی مدنی). با وجوداین، برخی بر این نظرند که  265بگیرد(ماده 

ضی باید در صورت رد نظر کارشناس، دالیل این رد را ذکر نماید و برخی نیز بیان قا

نحو صحیح شده بهت بیاندانند . البته چنانچه قاضی از اختیارااین امر را ضروري نمی

و منطقی استفاده نکند رأي او در مراحل باالتر مانند مرحله تجدیدنظر، نقض خواهد 

قانون آیین دادرسی مدنی عدم لزوم تبعیت قاضی از  265.بر همین اساس ماده 1شد.

-که نظر کارشناس با اوضاعدرصورتی«دارد: کارشناس را با صراحت اعالم می نظر

شد ، دادگاه به آن ترتیب م مورد کارشناسی مطابقت نداشته باواحوال محقق و معلو

گاه عقیده ز هرقانون آیین دادرسی کیفري نی 87بر اساس ماده ». اثر نخواهد داد

تواند از خبرگان دیگري دعوت خبره به نظر قاضی مشکوك باشد، قاضی می اهل

خبره را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را نماید یا نظر اهل

همین قانون در صورت تناقض نظر  93موجب ماده استعالم نماید. همچنین به

ضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتري واحوال واقعه، قاپزشک با اوضاع

آورنبودن توان اصل الزامکند. از این مواد میفرستد و نظر آنان را جلب میدارند می

قانون آیین  265رسد از ماده . البته به نظر میرا استنباط نمودکارشناس نظر 

واحوال اوضاع توان براي قاضی استنباط کرد که اگردادرسی مدنی این تکلیف را می

ا شد قاضی حق صدور حکم بر اساس آن رکارشناس هماهنگ نبامربوطه با نظر 

توان نتیجه ز سویی دیگر نیز میکند. انداشته و نباید حکمی مغایر با حقیقت صادر 

تواند از نظر کارشناس عدول کند که نظر او گرفت که قاضی فقط در صورتی می

   2نباشد.واحوال مربوطه موافق اوضاع

                                                             
1

ادعاي عدم توجه  -جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : ...ج« قانون آیین دادرسی مدنی :  348. ماده 

 ....»قاضی به دالیل ابرازي 
، 83، پاییز و زمستان 7، شماره هاي حقوقیمجله اندیشه، »عتبار نظر کارشناسا«زاده، مهدي، ن. حس2

 .151-171صص
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  بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق  

نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و چنانچه دادگاه، خود بتواند  

   1در خصوص امور فنی و تخصصی اظهارنظر نماید، مکلف به صدور این قرار نیست.

ي ارجاع امر به کارشناس مانند صدور قرار معاینه محل یا تحقیق محلی تقاضا 

تواند ادعاي خود را ثابت کند. لکن ها میآن ابزاري است که خواهان با توسل به

شود اماره قضایی بوده و دلیل محسوب اطالعاتی که در نتیجه این ابزار تحصیل می

اطالعات «قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین امر است:  255شود. ماده می

ت گردد که ممکن اسحاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می

 به اینکه نظرهمچنین باتوجه 2».موجب علم یا اطمینان قاضی یا مؤثر در آن باشد

کارشناس براي قاضی دادگاه طریقیت دارد و این طریقیت تا به آنجاست که قناعت 

نفع به نظر کارشناس و عدم توجه به آن، وجدانی ایجاد کند و در صورت اعتراض ذي

  باید نظر کارشناس را اماره قضایی دانست. ود، شاي به رأي دادگاه وارد نمیخدشه

  . قرار کارشناسی در امور کیفري 1-4

صورت کند این بخش بهازآنجاکه کارشناسی نقش مهمی را در دعاوي کیفري ایفا می

شود. البته الزم به ذکر است که جایگاه کارشناسی و نقش آن در جداگانه مطرح  می

یب ادله یکسان بوده و در هر دو، این امور از امارات دعاوي مدنی و کیفري از باب ترت

قضایی است. این امري است که در فقه نیز پذیرفته شده و تنها مصادیق نظر اهل 

  خبره در امور مدنی و کیفري متفاوت است.

        همان گونه که بیان شد کارشناسان متعددي نظیر روانپزشک، کارشناس  

وي کیفري فعال هستند که نظرات آنان در نتیجه شناسی، پلیس علمی در دعاسم

دعوا بسیار حایز اهمیت است. در قوانین نیز به نقش این کارشناسان اشاره شده 

قانون آیین دادرسی کیفري). همچنین در قصاص و دیات،  95تا  83است (مواد 

نقش کارشناس در تشخیص میزان جراحات وارده غیرقابل انکار است. برخی بر این 

شود. نخست در تعیین رند که کارشناسی در امور کیفري در دو جایگاه بررسی مینظ

میزان آسیب وارده، که نظر کارشناس در این مقطع در ارتباط با مجرمیت و استناد 

شود و جایگاه جرم به متهم نبوده و دلیل مستقلی براي اثبات جرم محسوب نمی

ا در واقع امر در حقوق ایران، ام 3دیگر نظر کارشناس در اثبات مجرمیت است.

                                                             
 .119 -120، صص 1385اندیش، تهران، ت نیکپ اول،  انتشارادرسی مدنی، چاد، رویه و آیین دا. ابدالی، مهرزا1
، ج  1387، چاپ اول، انتشارات جاودانه، تهران، 1هاي قضایی، ج. معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشست2

 .522، ص  1
،ص 1387، بهمن 134، شماره مجله معرفت، »حجیت نظر کارشناس در امور کیفري«. بالغت، محمدیحیی، 3

144. 
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  مریم ثقفی  - سید محمد هادي ساعی 

کارشناسی دلیل مستقلی نبوده و در جهت ایجاد علم و اطمینان قلبی قاضی است. 

قانون آیین دادرسی  95این امر در قوانین قابل مالحظه است ، همچنان که ماده 

    کیفري بیان می دارد که دادگاه در صورتی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر 

ظراهل خبره را کافی بداند و از صحت آن مطمئن شود. در آراي دیوان کند که نمی

عنوان دلیل پذیرفته عالی کشور نیز حجیت نظریه پزشکی قانونی در اثبات زنا به

از سوي دیگر در برخی از آرا قاضی مکلف به استفاده از نظر کارشناسی  1نشده است.

اصول  439ردیف  16/9/1319مورخ  2941و  2940شده است. احکام شماره 

تشخیصاتی که «دارد: قضایی، در خصوص نظر کارشناس در موارد فنی مقرر می

تواند محتاج به اعمال نظریات فنی و کارشناسی باشد دادگاه در این گونه موارد نمی

مورخ  4392یا حکم شماره  ».تشخیص خود را منشأ حکم تقصیر قرار دهد

در خصوص ضرورت کسب نظر متخصصین کشور   دیوان عالی 9شعبه  2/10/1330

زوال عقل   که دیوان جنایی در مورد اتهام ضرب منتهی بهدرصورتی«فنی: 

بداند و پزشکان محل نیز   علیه، کشف قضیه را محتاج به جلب نظر متخصصین مجنی

زوال عقل شده، یا به سبب دیگري   روشن شدن امر را که آیا ضربات وارده سبب

فنی مرکز را الزم داشته باشد، دادگاه نبایستی   ظر متخصصینحادث گردیده، کسب ن

فنی در امري که تخصص نداشته رسیدگی و اظهارنظر   بدون جلب نظر کارشناس

اما باید توجه داشت که این آرا بیانگر اجبار قاضی به تبعیت از نظر  ».نماید

اظهارنظر  کارشناسان نیست بلکه بیانگر این امر بدیهی است که در امور تخصصی

متخصص الزم است اما قاضی موظف نیست این اظهارنظر را مبناي حکم خود قرار 

تواند با استناد به ادله کافی، نظر مزبور را رد نموده یا عدم اطمینان و دهد بلکه می

توان مسئله اعتبار علم وثوق خود را اعالم نماید. همچنین با استناد به این احکام می

یابی قرار داد چراکه در برخی قوانین، حجیت علم قاضی از ادله قاضی را مورد ارز

قانون مجازات اسالمی). در این راستا،  199اثبات جرایم محسوب شده است (ماده 

اند و که حاصل از نظر اهل خبره باشد پذیرفتهبرخی فقها علم قاضی را درصورتی

علم قاضی است که از «ند: دانگروهی نیز این علم را ناشی از هرگونه سببی معتبر می

اي شود و دامنه وسیع و گستردهمجموع قرائن حسی یا قریب به حس حاصل می

اما در حقوق  2».شوددارد که بسیاري از طرق کشف جرم در زمان ما را شامل می

امروز امارات قانونی و قضایی از جمله قرار کارشناسی همچون دالیل دیگر از طرق 

                                                             
 .151، ص پیشین. 1
ص  ،1386، بهار 12، شماره مجله فقه و حقوق، »کارشناسی، دلیلی مستقل از علم قاضی«زاده، مهدي، . حسن ٢

67.  
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  بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق  

ده و علم قاضی را درصورتی باید معتبر دانست که از کسب علم قاضی محسوب ش

به اینکه مجرمین از وسایل باتوجه«بنابراین باید گفت:  1طرق متعارف حاصل شود.

گیرند ، بر قاضی است که به کمک اهل مهم و پیشرفته براي ارتکاب جرم بهره می

ر هر حال اما د 2».خبره براي تحقیق در خصوص جرم تالش کند تا به حقیقت برسد

کند و درصورتی معتبر است که قاضی از این نظرات، تکلیفی براي قاضی معین نمی

  نتیجه آن مطمئن شود. 

  شرایط اعتبار نظر کارشناس  - 6

گیري نهایی با قاضی است که رسد که تصمیماگرچه با توضیحات مذکور به نظر می 

ضروري الزم است که نظریه  آیا نظر کارشناس را معتبر بداند یا خیر، شرایط اولیه و

  کارشناس باید دارا باشد:

بودن قانون آیین دادرسی مدنی بر لزوم صریح 262بودن: ماده صریح و روشن -1

که در آن آمده » باید«. بر اساس این ماده و لفظ 3نظر کارشناس تأکید کرده است

یفی است بودن نظر کارشناس از تکالشنشود که صریح و    رواست نتیجه گرفته می

قانون تشکیالت سازمان پزشکی  1عهده اوست. در تبصره ماده  که طبق قانون بر

بودن نظر پزشک قانونی و شرح ) نیز لزوم روشن1372قانونی کشور (مصوب 

هی مدارك و مالحظات علمی و آزمایشگا بودن آن برمشهودات و معاینات و مبتنی

شد یا اجمال و در موردي ساکت باکارشناس  که نظرتأکید شده است. درصورتی

  شود. ابهام داشته باشد، اعتبار نظرش متزلزل می

کارشناس نباید همراه با تردید و تشویش باشد و قاطع و منجز باشد: نظر  -2

 همچنین وي باید نظر نهایی خود را اعالم دارد. 

 قانون 1قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره  262بودن: ماده موجه و مستدل  -3

 تشکیل سازمان پزشکی قانونی بر لزوم مستدل بودن اشاره دارد. 

کارشناس باید  مطابقت با قرار ارجاع: این امر به این معناست که اوالً نظریه -4

محدود به موضوعی باشد که از سوي دادگاه به وي ارجاع شده است و ثانیاً اینکه 

                                                             
1

هاي کیفري مختومه بررسی میزان تأثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده«. هاشمی، رعنا، 

، ص 1381، پاییز 27، شماره مجله پزشکی قانونی، » 1379الی  1376هاي دادگستري استان تهران در سال

15. 
ماهنامه ، »هاي حقوق اسالم، ایران و فرانسهظامایقان وجدان قاضی، مقایسه اجمالی ن«. دیانی، عبدالرسول، 2

 .25، ص 1384، مرداد و شهریور 51، شماره  دادرسی
 »س باید صریح و موجه باشدل نظر کارشنادرهر حا«...  262. ماده 3
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  مریم ثقفی  - سید محمد هادي ساعی 

دیگر نظر او جامع و مانع رتعباکند . به تمام آنچه را که از او خواسته شده بررسی

 باشد. 

     آیین دادرسی مدنی مقرر  265واحوال معلوم: ماده عدم مخالفت با اوضاع -5

واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی که نظر کارشناس با اوضاعصورتیرد«دارد:می

گاهی از این شرط با ». مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد

 شود. کارشناس یاد می نظر» بودنلزوم معقول«نوان ع

بر شرایط فوق، خود کارشناس نیز باید شرایطی داشته باشد از جمله اینکه عالوه

شده بر آن تخصص و تبحر الزم را داشته مورد وثوق دادگاه باشد و در موضوع ارجاع

د نظر کارشناس قانون آیین دادرسی مدنی). الزم به ذکر است که ر 258باشد(ماده 

از سوي قاضی باید مستدل و مستند باشد. رأیی در این رابطه موجود است که رد 

نظر به اینکه در دادنامه شماره «دلیل را از موجبات نقض رأي دانسته است:  بدون

صادره از شعبه دوم نظامی یک... نظریه کارشناسان مبنا قرار نگرفته، برخالف  886

اه محترم براي رد نظریه کارشناسی استدالل قابل قبولی آن رأي صادر شده و دادگ

ارائه نفرموده و نظر به اینکه حسب قواعد، پس از ارجاع امر به کارشناس، اصل 

صورت مستدل، مبانی کارشناسی مورد مناقشه قرار برقبول نظریه است اال اینکه به

هذا دادنامه د علیعالوه در دادنامه در مبانی استدالل، تهافت وجود دارگیرد و به

قانون تجدیدنظر  6منطبق با موازین و مقررات اصدار نیافته مستنداً به بند (د) ماده 

ها، ضمن نقض مقرر است پرونده به سازمان قضایی... ارسال تا در شعبه  آراي دادگاه

 -1965از کیفرخواست شماره  886دادنامه شماره ».(عرض رسیدگی شوددیگر هم

 ).2/8/80مورخ 81/6/27
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  بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق  

  نتیجه

خبره، از ظنون نچه نظر اهل گیري شد که چنادر مباحث قبلی این گونه نتیجه

الخصوص به این دلیل که مطلق دانسته شود با مبانی اصول سازگارتر است؛ علی

اند. توضیح اینکه اکثر فقها بر یک از فقها این نظریات را جزء ظن خاص ندانستههیچ

خبره حجیت ندارد و نباید بر اساس آن اقدام نمود  اهلاین عقیده هستند که نظر 

خبره مگر اینکه به قول ایشان اطمینان حاصل شود. با این توضیحات اگر نظر اهل 

در فقه نیز مترادف اماره قضایی دانسته شود اشتباه نیست زیرا قوانین و احکام و 

دانند که بر سی میها نیز در صورتی قاضی را مکلف به پذیرش کارشنارویه دادگاه

  صحت آن اطمینان یابد.

تري به این موضوع پرداخته شده است و صورت مفصلدر حقوق، برخالف فقه به

عنوان اماره قضایی قابل دالیل گوناگونی حاکی از این امر است که کارشناسی به

  پذیرش است:

اوست حکم  دارد تا به نفع کسی که امارات با) امارات قانونی قاضی را مکلف می1(

شده ارائه دهد. اما بل، دلیلی مغایر با امارات قانونیِ مطرحدهد مگر اینکه طرف مقا

آیین دادرسی مدنی، ماده  265به تصریح قانون در ماده مورد کارشناسی باتوجهدر

گونه تکلیفی در آیین دادرسی کیفري و مواد دیگري که بیان شد قاضی هیچ 95

ي او کند که نظریه مزبور برادارد و تنها درصورتی اقدام میکارشناس ن پیروي از نظر

  وثوق و اطمینان حاصل کند. 

داشتن کارشناسی است. نظر کارشناس همچون راه و ) دلیل دیگر، طریقیت2(

واحوالی کند مانند همان اوضاعطریقی است که قاضی را در کشف حقیقت یاري می

کند. همچنین راهی است متعارف براي که اماره قضایی را براي قاضی ایجاد می

  حصول علم قاضی که از ادله اثبات برخی جرایم است.

توان گفت در این قانون آیین دادرسی مدنی می 255) با وحدت مالك از ماده 3( 

صل از معاینه و تحقیق محل با عنوان اماره قضایی معرفی شده ماده اطالعات حا

ند که همچون نظریه کارشناس براي قاضی، وثوق دااست و آن را درصورتی معتبر می

صل شود. کارشناسی نیز همچون معاینه محل بوده و از حیث مبنا و و اطمینان حا

ها نیز منوط به ایجاد وثوق شرایط، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و اعتبار همه این

آن را ( اماره توان با وحدت مالك از این ماده، حکم و اطمینان است. بنابراین می

  بودن) در مورد کارشناسی نیز جاري دانست. قضایی
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  مریم ثقفی  - سید محمد هادي ساعی 

  منابعفهرست 

  فارسی

  .قرآن کریم -

ت ن، انتشاراپ اول، تهراچادرسی مدنی، د، رویه و آیین داابدالی، مهرزا -

 . 1385اندیش،  نیک

 .1389ن، سالمیه، تهرا، انتشارات ا 6امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج -

، مجله معرفت، »حجیت نظر کارشناس در امور کیفري«یحیی، بالغت، محمد  -

 .1387، بهمن 134شماره 

،، چاپ ششم، مؤسسه 2و1لنگرودي ، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج جعفري -

 . 1376انتشارات امیرکبیر، تهران، 

، چاپ اول، کتابخانه گنج 1، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، ج  _______ -

 .1378دانش، تهران، 

مطابق مذهب اهل بیت علیهم  ،شمی، سید محمود (زیرنظر)، فرهنگ فقهها -

المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم ، مؤسسه دایره1السالم، ج

 ه.ق. 1426السالم، قم، چاپ اول، 

، 7، شماره هاي حقوقیمجله اندیشه، »عتبار نظر کارشناسا«زاده، مهدي، حسن -

 . 83پاییز و زمستان 

، مجله فقه و حقوق، »کارشناسی، دلیلی مستقل از علم قاضی« ،_______ -

 .1386، بهار 12شماره 

هاي حقوق اسالم، ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی نظام«دیانی، عبدالرسول،  -

 .1384، مرداد و شهریور 51، شماره  ماهنامه دادرسی، »ایران و فرانسه

مد سیاح، چاپ ششم، المنجداالبجدي، فرهنگ عربی به فارسی، ترجمه اح -

 . 1379انتشارات فرحان، تهران، 

نقی، اصول استنباط فی اصول فقه باسلوب جدید، ترجمه عباس حیدري، علی -

 .1388زراعت و حمید مسجدسرایی، چاپ هفتم، انتشارات حقوق اسالمی، قم، 

، چاپ 2مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه: محسن غرویان و علی شیروانی، ج -

 .1388رات دارالفکر، قم، ششم، انتشا

 . 1366رضا، مبادي فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، فیض، علی -

مجله ، »امارات قضایی در حقوق کیفري ایران و انگلیس«رضا، لو، علیقرجه -

 .1388، بهار و تابستان 49، شماره تحقیقات حقوقی
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شرکت سهامی انتشار، وچهارم، کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ چهل -

 .1384تهران، 

علوم  و ، مجله دانشکده حقوق»ماهیت و اثر اماره حقوقی«کاتوزیان، ناصر،  -

 . 83، تابستان 64سیاسی، شماره 

، چاپ چهارم، انتشارات 2الدین، آیین دادرسی مدنی، جمدنی، سیدجالل -

 .1375کتابخانه گنج دانش، تهران، 

، چاپ چهارم، مرکز نشر 3از اصول فقه، ج ماد، سیدمصطفی، مباحثیادمحقق -

 . 1386علوم اسالمی، تهران، 

وسوم، محمدي، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسالمی، چاپ  بیست -

 .1385انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

، چاپ اول، 1هاي قضایی، جمعاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشست -

 . 1387انتشارات جاودانه، تهران، 

بررسی میزان تأثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در «اشمی، رعنا، ه -

الی  1376هاي هاي کیفري مختومه دادگستري استان تهران در سالپرونده

 .1381، پاییز 27، شماره مجله پزشکی قانونی، » 1379

  عربی:

، مؤسسه نشر اسالمی تابعه  3نایینی، محمدحسین، فوائداالصول، جالعزوي -

 ه.ق. 1406، »قم المشرفه«المدرسین، ب هلجماع

، چاپ دوم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار  2اهللا، انوارالهدایه، جامام خمینی، روح -

  ه.ق. 1415امام خمینی، تهران، 

 ه.ق . 1408فروشی بصیرتی ، ، کتاب2االصول ، ج حکیم، سیدمحسن، حقایق -

علمی، فکري عالمه  ، بنیاد 4الکفایه، ج طباطبایی، محمد حسن، حاشیه علی -

 تا.طباطبایی ، بی

قم،  1410ت دارالقرآن کریم،، انتشارا 2العوائد، جفاضهگلپایگانی، محمدرضا، ا -

 ه.ق.

 ه.ق. 1413، انتشارات لقمان، 3مشکینی، ابوالحسن، حواشی مشکینی، ج  -

  


