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چکیده 
رجوع به کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فّنی و تخصصی و کشف حقیقت 
به ویژه در دادرسی دارای اهمیت و ارزش بسیاری بوده تا جایی که نظریۀ کارشناسی از ارکان 
اصلی دادرسی به شمار می رود؛ بنابراین، برای معتبر بودن نظریۀ کارشناسی، کارشناس باید 
واجد شرایط خاصی باشد. برخی معتقدند برای معتبر بودن نظریۀ کارشناس، چه در دادرسی 
و چه در موارد دیگر، شرایط شهادت از جمله تعّدد، عدالت شاهد و ... باید رعایت شود و 
برخی دیگر اعتبار شــرایط شاهد را الزم نمی دانند. با توجه به موارد مختلف ارجاع به خبره 
در ابواب مختلف فقه و حقوق و بررسی شرایط کارشناس و خبره و تییین ماهیت شهادت 
و مقایسه کارشناسی با شهادت، می توان گفت: ماهیت کارشناسی با شهادت متفاوت است 
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و فقط در مواردی که دلیل خاص بر رعایت شــرایط شــهادت وجود دارد، کارشناس باید 
شرایط شاهد را دارا باشد. در غیر این صورت، به قول کارشناِس مورد وثوق، عمل می شود. 

کلید واژه ها: کارشناس خبره، کارشناسی، شاهد، اعتبار شهادت.

مقدمه 
امروزه به لحاظ پیشرفت تکنولوژی و گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی، تنوع 
قرارداد ها و...، نظریۀ کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فّنی و تخصصی، 
به ویژه در دادرسی، دارای اهمّیت و ارزش بسیاری است و حتی در بسیاری از موارد 
تخّصصی، بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نیســت؛ برای مثال، ارجاع به 
پزشکی قانونی به عنوان کارشناس، برای تعیین َارِش صدماِت وارده و در غیر دادرسی 

و حتی صدور فتوا نیز باید از نظریه  کارشناس بهره گرفت.
کارشناسی »وسیلۀ اقناع وجدان« و »افزودن به علم قاضی« است )کاتوزیان، 1385، 
118/2( و در تعیین حق، چه در محاکم و چه غیر از موارد قضایی، نقش بسیار مهمی 
دارد و اساسًا گاه تشخیص حق بدون اظهارنظر کارشناسی غیرممکن است. بنابراین، 
برای معتبر بودن نظریۀ  کارشناسی، باید کارشناس واجِد شرایِط خاصی باشد. هدف 
از این پژوهش، با توجه به جایگاه خبره و کارشناس، به ویژه در دادرسی، تبیین شرایط 
کارشناس و بررسی این شرایط در فقه و حقوق است. حال به این سؤاالت باید پاسخ 

گفت:
آیا ماهیت کارشناســی به دلیل برخی شــباهت ها، همچون شهادت است و برای 
معتبر بودن کارشناسی، لزوم رعایت شرایط شاهد در کارشناس شرط است یا ماهیت 

کارشناسی با شهادت متفاوت است و شرایط شاهد برای کارشناس الزم نیست؟
 آیا شــرایطی که در قانون برای کارشناس پیش بینی شــده، کافی است و تا چه 
اندازه شرایط مطرح شده در فقه، در پرونده های حقوقی و کیفری رعایت می شود؟

برخی از فقها و حقوقدانان برای معتبر بودن نظر کارشناسی، معتقد به لزوم رعایت 
شــرایط شهادت در کارشناس می باشــند و بعضی دیگر، اعتبار شرایط شاهد را الزم 

نمی دانند. 
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با توجه به این که در ابواب مختلف فقه، در برخی از موضوعات، شــرایط شاهد 
در کارشــناس معتبر دانسته شده و در مواردی نیز قول خبرۀ مورد وثوق مورد پذیرش 
قرار گرفته و در حقوق از شرایط مذکور در فقه، تنها به وثاقت کارشناس اشاره شده 
است، در مواردی که دلیل خاص بر لزوم اعتبار شرایط شاهد وجود دارد، باید به آن 
عمل کرد؛ چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، در غیر این صورت، شرایط شاهد در 
کارشناس الزم نیست. البته امروزه در دادگاه هــــا )چه حقوقی و چه کیفری( به طور 
کلی، شــرایط شــاهد در کارشناس رعایت نمی شــود، حتی در مواردی که در فقه، 

شرایط شهادت از جمله عدالت و تعّدد در خبره الزم دانسته شده است. 
 بنابرایــن، برای تبیین موضوع، ابتدا با جســت وجو در مصادیق و موارد مختلف 
رجوع به خبره در حقوق و ابواب مختلف فقه، به بررسی و شناسایی شرایط کارشناس 
و خبره در این موارد پرداخته و پس از آن، ماهیت شــهادت و شــرایط شاهد، وجوه 

شباهت و افتراق شهادت با کارشناسی بررسی می شود. 

 مفهوم شناسی                                
1. خبره

واژۀ »الخبرة« به معنای »علم به چیزی )دانســتن(« )ابن منظور، 1414، 227/4( »علم 
به دقائق و ریزه کاری  های امور« )فتح الله، 1415، 175( و... است و در ادبیات فارسی نیز 
گاه، مطلع، بصیر« )معین، 1397، 16/1( و »کارشــناس« )عمید، 1389،  خبره به معنای »آ
992/2؛ دهخــدا، 1377، 3667/3( آمــده و در فقه به صورت ترکیب اضافی »اهل خبره« 
به کار رفته است که به همان معنای »کارشناس« )دهخدا، 1377، 3667/3( است؛ یعنی 

»حاذق در کار، خبره و متخصص« )دهخدا،1377، 17971/12(.
2. کارشناس 

 کارشناس در اصطاح، شخصی است که به مناسبت خبره بودن در فنی می تواند 
در مســائل مربوط به فّن خود به عنوان صاحب نظر اظهاِر نظــر کند )جعفری لنگرودی، 
1374، 4/ 2988(. کارشــناس یا رسمی است یا غیررسمی. کارشناس رسمی شخصی 
اســت که با داشتن شــرایط مندرج در ماده  15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری 
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)باختر، 44،1387( موفق به اخذ پروانۀ  کارشناســی شــده و موظف به رعایت مقّررات 
مندرج در قانون کارشناسان رسمی و آیین نامه آن و آیین دادرسی می باشد. کارشناس 
غیر رســمی، کسی اســت که برای اظهاِر نظر کارشناســی دعوت می شود و پروانۀ 

کارشناسی نداشته باشد )جعفری لنگرودی، 1374، 564(.
3. کارشناسی

کارشناسی عملی است تحقیقاتی که اشخاص صاحیت داری را به نام کارشنـاس 
مأمــــور می کنند تا امر مورد اختاف را که رســیدگی به آن، اطاعات فّنی خاصی 
الزم دارد، مورد بررســی قرار دهد و نظر خود را به دادگاه اعام دارد )صدرزاده  افشــار، 

.)163 ،1369

موارد ارجاع به کارشناس در حقوق
در حقوق، در موارد تخصصی، موضوع به کارشــناس ارجاع داده می شــود؛ در 
امور مدنی مانند تعیین قیمت و ارزشیابی اموال منقول و غیرمنقول )مانند تعیین مقدار 
ارش در صــورت معیوب بودن مبیع( )ماده  427 ق.م.( تعدیــل اجاره بها )ماده4 و 5 قانون 
روابط موجر و مســتأجر 1356(، ارجاع امر به کارشــناس برای تعیین بهای خواسته )منصور، 
1393، 63(، تقویــم و تعیین بهای عرصۀ اماک )تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی؛ ســاعت چی، 

1385، 89( و... .
ارجــاع به کارشــناس در امور ثبتی مانند تفکیک قســمتی از ملک فاقد نقشــه 
)مجموعۀ محشــای بخشنامه های ثبتی( تهیۀ  نقشــۀ ملک مورد تحدید )حقوق ثبت 
اســناد و اماک( اجرای حکم ِافراز، در قانون ثبت، بند 378، تهیه نقشــۀ  تفکیکی 

اماک شهرداری توسط کارشناسان شهرداری )شهری، 1382، 273( و... .
ارجاع به پزشکی قانونی )به عنوان یک مرجع تخصصی( در دعاوی مدنی برای 
تشــخیص جنون، قابل درمان بودن بیماری های )عیوب( مجّوز فســخ عقود )که در 
صورت قابل درمان بودن حق فســخ از بین می رود( )محقق دامــاد، 1385، 695( و... در 
دعاوی کیفری نیز ارجاع به پزشکی قانونی برای تعیین موضوع و میزان آسیب وارده 
در اثــر جنایت، تعیین دیه، ارش و امکان اســتیفاء قصاص )به تبعیت از فقه(، دارای 
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اهمیت بســیار بوده و ضروری اســت. چنانچه در مواد580،640، 671، 672 و721 
)قانون مجازات اســامی، 232(. قانون مجازات اســامی، تشخیص موضوع را بر 

عهده  خبره )کارشناس( قرار داده است.
از دیگر موارد ارجاع به پزشــکی قانونی، ارجاع بــرای اثبات جرم و مجرمیت و 
مسئولیت کیفری است؛ برای مثال تعیین تاریخ مرگ و تشخیص علت آن، تشخیص 
هویت متّوفی با انگشت نگاری، تشخیص بیماری صعب  العاج محکوم برای توقف 

اجرای حکم )بهرامی، 1383، 109(.

شرایط کارشناس در حقوق
در قانون کارشناسان رسمی برای متقاضیان اخذ پروانۀ  کارشناسی رسمی، عاوه 
بر وثاقت، شــرایطی پیش بینی شده است که عبارت است از: »تدّین به دین اسام و 
یا یکی از اقلّیت های دینی شــناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام مقدس 
جمهوری اســامی ایران، داشتن تابعیت ایرانی، نداشــتن پیشینۀ  کیفری مؤّثر، عدم 
اعتیاد به مواد مخّدر، نداشتن وابســتگی و سابقۀ عضویت و هواداری در گروه های 
غیرقانونی یا مخالف اسام، داشتن دانشنامۀ کارشناسی یا باالتر در رشتۀ مورد تقاضا 
و حداقل پنج سال سابقۀ تجربی در رشتۀ مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور، 
دارا بودن حّداقل بیســت و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام، موفقّیت در آزمون 
علمی و تجربی و گزینش صاحیت اولوّیت های اخاقی،گذراندن دورۀ کارآموزی 
و داشــتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفۀ عمومی« )ماده15 قانون کارشناسان 

رسمی دادگستری(.
با صرف نظــر از ابهاماتی که در برخی از عبارات وجــود دارد )مانند عدم تبیین 
پیشینۀ کیفری مؤثر، روشن نبودن عبارت »صاحیت اولویت های اخاقی« مندرج 
در بند »ح« و عدم اشــاره به جنسیت کارشناس( یکی از عمده ترین، اساسی ترین و 
مهم ترین شرایطی که در این ماده به آن اشاره شده، وثاقت )مورد اعتماد بودن( است 

که هم برای کارشناس رسمی و هم کارشناس غیر رسمی باید رعایت شود.  
با توجه به بررسی موارد ارجاع به کارشناس و شرایط کارشناس در قانون می توان 
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گفت: شرایط شاهد )از جمله عدالت و تعّدد( برای کارشناس شرط نیست و وثاقت 
کارشناس کافی است. 

موارد ارجاع به کارشناس در فقه
در ابواب مختلف فقه و اصول از اظهار نظر کارشناس و خبره استفاده شده است؛ 
از جمله: در جهت حکم به حلّیت، نجاســت و حرمت، عبادات، اموال و مالکیت، 
اشــخاص و احوال شــخصیه، فقه الجزاء، رجوع به لغوی، رجالــی، مجتهد و... با 
مراجعه به ابواب مختلف فقه و اصول و بررســی موارد ارجاع به خبره و کارشــناس، 
می توان گفت: در فقه شــرایط یکسان و مشــخصی برای اهل خبره ذکر نشده و در 
موضوعات مختلف، شــرایط نیز متفاوت می شــود، به طوری که حتی در هر یک از 
ابواب فقه نیز شــرایط یکســانی برای خبره وجود ندارد، به طور مثال در عبادات گاه 
ممکن است لزوم رعایت شــرایط شاهد در خبره شرط بوده و در مواردی قول خبره 

واحد مورد وثوق نیز کفایت کند. 

شرایط کارشناس در فقه
با توجه به موارد رجوع به خبره، شــرایطی در ابواب مختلف فقه و نیز اصول در 
خصوص خبره و کارشناس مورد بحث قرار گرفته است که در ذیل مورد اشاره قرار 

می گیرد:
1. اهلیت و کمال

مفهوم کمال در فقه، همان »بلوغ و عقل« است )ارجمند دانش، 1378، 291(، اما در 
اینجا مقصود، همان اســت که در حقوق از آن به اهلیِت اســتیفا تعبیر می شود. عبد 
یکی از اشخاصی اســت که به جهت نقصان اهلیت )حجر( از انجام معامله ممنوع 
است، اما در برخی از موارد مانند تشخیص قبله از روی ادله و امارات )شهید اول، 1417، 
159(، در کارشناسی تقسیم اموال )شیخ طوسی، 1378، 133( و در ترجمه )فاضل هندی، 1418،  

40( فقها نظر کارشناسی عبد را پذیرفته اند. 
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2. اسالم و ایمان
مراد از ایمان در معنای عام، اســام اســت )فّیومی، 1418، 33 ( و در معنای خاص 
»اعتقاد به امامت و والیت ائمه  دوازده گانه...، یکی از فرائض و واجبات، بلکه اصل 
و رکن آن هاست و شــرط صحت اصول تمامی عبادت ها نیز می باشد« )نجفی، 1981، 

.)630
در برخی موارد، اسام در اهل خبره شرط است؛ برای مثال، برخی برای تشخیص 
مرض مخّوف معتقدند: »باید به پزشــکان مســلمان مراجعه کرد نه اهل ذّمه. به این 
جهت که خداوند اهل ذّمه را به کذب، خیانت و تحریف وصف کرده اســت و در 

اینجا مثل شهادت، عدالت معتبر است« )مروارید، 1410، 337(.
طبق نظر بعضی فقیهان، در برخی از موارد، اســام در خبره شرط نیست و عمل 
به ظن حاصل از قول وی جایز است؛ مانند: تشخیص قبله توسط خبرۀ  فاسق یا کافر 
)شهیداول، 1417، 159/1(، تشخیص ضرر استعمال آب برای وضو با استناد به قول عارف 
فاســق )بحرانی، بی تا، 288( اثبات شرایط تحقق رضاع )روییدن گوشت و محکم شدن 
استخوان به سبب شیر( با استناد به قول اهل خبرۀ واحد و فاسق )موسوی بجنوردی، 1430، 
350( و مراجعه به لغوی )کارشــناس  لغت( کافر و حتی تقّدم کافر خبره تر بر مؤمن 

)نجفی اصفهانی، 1359، 507(.

3. عدالت و تعّدد
عدالت ملکه ای نفسانی است که موجب بر انگیختن به مازمت تقوا و جوانمردی 
می شود )حســینی عاملی، بی تا، 259(. یا عدالت عبارت است از مراقبت بر گناهان بزرگ 
و ترک اصرار ورزیدن بر گناهان کوچک و رعایت مرّوت، مراقبت فوق باید به حد 
ملکه باشد« )نراقی، 1375، 306(. البته عدالت ظاهری کفایت می کند. برخی معتقدند: 
ایمان به معنای اخص شرط تحقق عدالت نیست؛ بنابراین، اگر ذمی اعمال خودش را 

با شرع وفــق دهــد، می تواند عادل باشد )جعفری لنگرودی، 1394، 805(.
برای تشخیص موضوعات ذیل، هنگامی می توان به خبره و کارشناس رجوع کرد 
که عدالت و تعدد در ایشــان رعایت شــود: در مترجم )محقق حلی، 1409، 875/4( البته 
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برخــی از فقها رجوع به مترجم ثقۀ واحد غیــر عدل را کافی می دانند؛ منّجمانی که 
خبر به مدت مکث در کسوف می دهند که در این مدت، می توان نماز را به صورت 
ادا اقامه کرد )نجفی، 1362، 404(، تشخیص مرض مخّوف )بیماری سختی که به مرگ 
منجر می شود و وصیت در حین آن باطل است( )مکارم شیرازی، 1411، 52(؛ اثبات عیوب 
جذام و برص در زن که مجوز فســخ نکاح اســت )بحرانی، بی تــا، 358(؛ هنگام تردید 
در تعیین کفارۀ  صید که باید شــبیه حیوان صید شده باشد )مکارم شیرازی، 1411، 52/2(؛ 
اثبات شــرایط تحقق رضاع )روییدن گوشــت و محکم شدن استخوان به سبب شیر 
)نراقــی، 1375، 156(. البته برخی معتقدنــد رضاع به قول اهل خبرۀ  ثقه و مورد اطمینان 
ثابت می شــود )زین الدین، بی تا، 60(؛ اثبات اجتهاد یا اعلمیت مجتهد )البته به نظر برخی 
فقها اثبات اجتهاد اعلمیت با شــهادت عدل واحد بعید نیســت( )طباطبایی یزدی، 1417، 
21(؛ مقّوم )کارشناس تعیین قیمت( )نجفی،1981، 290( )کرکی،)المحقق الثانی(، 1408، 163/6( 
برخی معتقدند واحد بودن مقوم کفایت می کند، به شــرط امین بودن و مورد اعتماد 
بودن، قاســم )کارشناس تقسیم اموال( منصوب از جانب امام عدالت شرط است 
)محقق بحرانی، بی تا، 178( و قسمت متوقف بر تقویم )مطلقًا چه قاسم منصوب از جانب 

امام باشد یا تعیین شده با تراضی طرفین( )محقق بحرانی، 1363، 178/21(.
تشــخیص از بین رفتن حّس چشــایی )خمینی، 1390، 592/2(؛ تشــخیص از دست 
دادن حّس بویایی )احتیاط در عدالت و تعدد اســت(؛ تشــخیص از بین رفتن حّس 
شنوایی )شیخ طوسی، بی تا، 125/7( )احتیاط در تعّدد و عدالت متخصص است(، )خمینی، 
1390، 589/2(، تشــخیص از بین رفتن نور چشم )محقق حلی، 1409، 1040/4(؛ زوال عقل 
)عامه حلی، 1419، 684/3(. طبق نظر امام خمینی بنابر احتیاط، هم عدالت معتبر اســت 
و هم این که باید دو نفر باشــند )خمینی، 1390، 588/2( و سقط جنین )فاضل هندی، 1418، 

.)623 -468/7
در موارد ذیل اکتفا به خبرۀ واحد کفایت می کند:

تشخیص قبله )شهید اول، 1417، 159/1(؛ تشخیص ضرر روزه )عامه حلی، 1420، 269/5(؛ 
در هنگام شک در حیات یا موت طفل تازه به دنیا آمده برای ارث )عامه حلی، 1420، 
244/6( اثبات کسوف و خسوف، )طباطبایی حکیم، 1404، 41/7(؛ تخمین مقدار میوه  نخل 
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و انگور برای پرداخت زکات )طوسی، بی تا، 133/8-134(؛ تشخیص ضرر آب برای وضو 
)عامه حلی، 1413، 34/3( و قاسم )کارشناس تقسیم اموال( )شیخ  طوسی، بی تا، 133/8(.

4- وثاقت
وثاقــت به معنای »موثق بودن و طرِف وثوِق )اطمینــان( مردم بودن« )معین، 1371، 
497/4(، یکی از شــرایط اهل خبره )کارشــناس( اســت. برخی وثاقت را در معنای 
عدالت به کار برده اند )طوسی، بی تا، 133/8-134(. مواردی که در خبره )کارشناس( شرط 
وثاقت شــده، عبارت است از: تشخیص داخل شــدن وقت با اذان مؤذن ثقه  عارف 
)صدر، بی تا، 289/1(؛ تشــخیص مثلی و قیمی )زین الدین، 1413، 102/7(؛ حکم به نجاست 
و حرمت عصیر )حســینی خامنه ای، 1415، 192/1(؛ تشخیص مضر بودن روزه )فیاض،1410، 
414/1(؛ تشــخیص حمل در تصدیق ادعای زن مطّلقه بــه وجود حمل )خمینی، 1434، 
315/2(؛ تشخیص حوامل )شــهید ثانــی، 1398، 177/10(، تعیین میقات حج جهت احرام 
گاهی از قیمت  بســتن )تبریزی، 1416، 204/2(، تحّقق رضاع )زین الدیــن، 1413، 160/7(، آ
برای مغبون نشــدن )عامه حلی، 1410، 520/2(؛ تشــخیص اجتهاد )موسوی گلپایگانی، بی تا، 
3/1(؛ معالجه با مضّر به تشــخیص پزشــکان حاذق و مورد اطمینــان )زین الدین، 1413، 
359/6(؛ تقویم )یک مقّوم به شــرط مورد اطمینان بودن معتبر است و رعایت شرایط 
شهادت نزدیک به احتیاط است(، )خمینی،1434، 530/1(؛ تقویم ابنیه و اشجار )زین الدین، 

1413، 102/7( و در رجالی )کارشناس علم رجال( )مجتهد تبریزی، بی تا،  91(.
امکان اســتیفای قصاص با تشــخیص دو ثقۀ  اهل خبره )شیخ طوسی، 1387، 79/7(؛ 
تشخیص از بین رفتن حّس شنوایی که احتیاط در تعّدد و عدالت است )خمینی، 1390، 

589/2( و تشخیص حوامل )خمینی،1390، 589/2(.

5- عدم اتهام
عده ای از فقها که معتقدند در برخی از موارد، اظهار نظر خبره از باب شــهادت 
است، عدم اتهام را عاوه بر تعّدد و عدالت شرط می دانند. عدم اتهام به این معناست 
که اظهار نظر خبره در جهت جلب منفعت شــخصی و یا دفع ضرر از خود نباشد و 
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مقصود از تهمت، تهمت شــرعی است، نه عرفی )نجفی، 1981، 61/41(؛ برای مثال، در 
مقّوم، شــهید اول عدم اتهام را عاوه بر ذکوریت، عدالت و معرفت به قیمت، شرط 
دانسته است )عاملی، 1417، 288/3(. محقق ثانی نیز نظر ایشان را به دلیل این که مقّوم را 

شاهد می داند، تأیید کرده است )محقق ثانی، 1414، 333/4(.

5-جنسّیت )مذکر یا مؤنث بودن(
در فقه در برخی از موارد و بیشــتر امور مخصــوص به زنان، اظهار نظر خبرۀ  زن 
مورد پذیرش و اســتناد قرار گرفته اســت؛ از جمله قول قابلۀ  حاذق و مورد وثوق در 
اثبــات حمل برای مطلقه به طاق بائن تا نفقه به او تعلق بگیرد )خمینی، 1390، 315/2(؛ 
شهادت قابله به متولد شدن طفل )ابن بابویه قمی، 1406، 308(؛ شهادت چهار زن قابله به 
حامله بودن زنی که هنگام قصاص مدعی حمل اســت )خمینی، 1390، 538/2-539( و 
در مواردی چون از بین رفتن نور دو چشم، تصدیق مدعی به دو شاهد یا یک شاهد 

مرد و دو زن از اهل خبره ممکن است )مروارید، 1410، 495/4(.
البته در برخی از موارد نیز مانند مقّوم بنابر نظر برخی از فقها )مروارید ، 1413، 495/4( 

بر »ذکوریت خبره« تأکید شده و ظاهرًا نمی توان به خبرۀ  زن مراجعه کرد. 

6-موارد مورد اختالف
یکی از این موارد، اختاف در اثبات هال ماه قمری با قول اهل خبره )منجمان( 
یا شهادِت عدلین از طریق رؤیت است. برخی معتقدند در اثبات هال ماه قمری دو 
شاهد عادل واجب است و با شهادت یک خبرۀ  عادل، نیت ماه رمضان جایز نیست 
)عامه حلــی، 1414، 20/6(، امــا به نظر برخی دیگر، حتی اگر منّجمان اعام کنند که با 
تلســکوپ رؤیت هال امکان دارد، فقیه با اطمینان از قول ایشــان می تواند طبق آن 

عمل کند )فاضل لنکرانی، 1383، 160/1(.
اکثر فقها در مترجم، شهادت به شرط تعّدد و عدالت را معتبر می دانند، اما برخی 

معتقدند مترجم ثقه اگر واحد عدل باشد، کفایت می کند )محقق حلی، 1408، 875/4(.
تشــخیص کسوف و خســوف و مدت مکث با اســتناد به نظر منجمان ممکن 
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است )نجفی، 1981، 404/11(، ولی برخی معتقدند رجوع به اهل خبره اختصاص به امور 
حدسّیه دارد نه حّسیه )طباطبایی حکیم، 1391، 41/7(.

در تحقــق رضاع، برخی از فقها معتقدند اقوی آن اســت که آنچه در شــهادت 
از عدد و عدالت معتبر اســت، در اهل خبره نیز معتبر باشــد...« )آل بحرالعلوم، 1403، 
162/3(، اما به نظر برخی دیگر تعّدد و عدالت شــرط نیســت و بین قول اهل خبره و 
شــهادت تفاوت قائل شده و حتی قول واحد و فاسق بلکه کافر به جهت بنای عقا 
در رجوع به اهل خبره و عدم منع شــارع از بنای عقا، حجت است )موسوی بجنوردی، 

.)250-249/4
در تشــخیص عیوب مجوز فســخ نکاح، برخی از فقها عدالت را در اهل خبره 
شــرط می دانند )محقق بحرانی، بی تــا، 358/24؛ محقق ثانی، 1408، 236/13(، اما شــهید ثانی 
در مســالک بدون ذکر عدالت می فرماید: »به دو پزشــک خبره مراجعه می شود« 

)شهیدثانی، 1417، 113/8(.
در حجیت قول لغوی )کارشــناس لغت(، برخی قدر متیقن از رجوع به لغوی را 
جایی می دانند که رجوع به لغوی با شــروط شهادت از جمله تعدد و عدالت همراه 
باشد)آخوندخراسانی، 1415، 330؛ شیخ انصاری، 1419، 75/1(. اما برخی معتقدند قدر متیقن، 
مورد حصول وثوق و اطمینان است )خویی، 1439، 96/2(. جمع بین این دو نظر آن است 
که قدر متیقن از رجوع به لغوی در جایی است که از قول وی اطمینان حاصل شود و 
جمع بودن شرایط شهادت از جمله تعّدد و عدالت، یکی از راه های حصول اطمینان 

می باشد.

جمع بندی
در حقــوق، از شــرایطی کــه در فقه ذکر شــد، در امور مدنی فقــط به وثاقت 
کارشناس)در بیان شرایط کارشناسان رســمی( اشاره شده و در قانون آئین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 )در فصل پنجمـ  بخش دوم مربوط به معاینه محل و کارشناسی( 
تنها به لزوم اســتفاده از نظر کارشناس )پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب(، بدون 
ذکر شــرایط اکتفا شده اســت. در قانون مجازات اسامی نیز در کتاب دیات، )مواد 
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580،461، 640، 671و 721( فقط به مورد وثوق بودن کارشناس اشاره شده و در خصوص 
شــرایطی چون عدالت و تعدد مطلبی ذکر نشده اســت. البته طبق ماده  448 قانون 
مجازات اسامی ســابق )مصوب 1370(، درخبره ای که مرجع تشخیص زوال عقل 
یا نقصان باشد، می بایست تعدد و عدالت رعایت شود که ظاهرًا در قانون جدید این 

شرط منتنفی است. 
در فقه نیز چنان که گفته شد، به طور پراکنده در ابواب مختلف فقه، شرایطی برای 
خبره و کارشناس ذکرشده که به اختاف موارد، متفاوت است؛ برای مثال، در باب 
اموال و مالکیت، برخی عدالت و تعدد را در مقّوم )کارشــناس تعیین قیمت( شــرط 
دانســته، اما بعضی دیگر رجوع به مقّوم واحد، به شــرط امین و مورد اعتماد بودن را 
جایز می دانند یا برای تشــخیص مرض مخّوف، باید به پزشک مسلمان عادل رجوع 
کرد، اما تشخیص ضرر استعمال آب برای وضو، استناد به قول عارف فاسق نیز ممکن 
اســت یا در عبادات، برای تشــخیص قبله به خبرۀ فاسق یا کافر می توان رجوع کرد. 
چنان که ماحظه می شــود، نمی توان با قاطعیت یک قاعدۀ کلی مانند اعتبار شرایط 
شهادت یا وثاقت را در یک باب و موضوع جاری دانست. حتی در بعضی از موارد 
بدون رعایت شرایطی چون تعدد، عدالت و حتی اسام می توان به ظن حاصل از قول 
اهل خبره عمل کرد. البته در برخی از موارد به طور مطلق به ظن عمل می شود؛ مانند 
تشــخیص مفتوح العنوه بودن زمین برای پرداخت زکات )آل بحرالعلــوم، 1403، 247/1(؛ 
تشخیص وسعت وقت توســط اهل خبره جهت خواندن سوره های طوالنی در نماز 
آیات، )شــهید ثانی، 1398، 682/1(؛ انتفای ضرر )چنانچه قول خبره مفید ظن باشــد به 
آن عمل می شــود، حتی در مواردی تصریح شــده که به ظن حاصل از قول فاسق یا 
کافر نیز می توان عمل کرد( و تحقق رضاع )موســوی بجنوردی، 1377، 350/4(؛ تشخیص 
قبله )ر.ک: شهید اول، بی تا، 159/1؛ قمی، بی تا، 264/1؛ سیستانی، بی تا، 32/2-33(. داخل شدن 

وقت؛ ضرر داشتن آب برای وضو و ضرر داشتن روزه. 
در برخــی از موارد، در صورت عــدم امکان تحصیل علم و تعذر می توان به ظن 
حاصل از قول فاســق یا کافر عمل کرد؛ مانند: تشخیص قبله )شهید اول، بی تا، 159/1(؛ 
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داخل شدن وقت1 )همدانی، بی تا، 70/2( و محاذات )مکان محاذی یکی از میقات های 
پنج گانه  احرام(2 )موسوی خویی، 1364، 372/2(.

دربارۀ اظهار نظر کارشناســی زن، باید گفت: در مواردی که گفته شــده شاهد، 
خبره باشــد، اهل خبره شهادت دهند یا باید قواعد باب شهادت رعایت شود، اظهار 
نظر خبرۀ  زن به تنهایی کافی نیست و باید خبرۀ  مرد نیز به آن ضمیمه شود و چنان که 
گذشــت، شــهادت قابله گر چه به تنهایی کفایت می کند، این یک حکم استثنایی 
کید نشــده است، زن بودن  اســت. اما در مواردی که بر مرد بودن یا زن بودن خبره تأ

موضوعیتی ندارد و منعی برای اظهار نظر تخصصی زن یا مرد نیست. 

وجوه افتراق و تشابه شهادت با کارشناسی
بّینه به معنای اخص یا شهادت معتبر شرعی در فقه به معنای خبر دادن شخص عادل 
به حاکم است به آنچه که می داند و لو این که به یک امر کلی باشد تا حاکم )قاضی( به 
مقتضای شهادت حکم کند و این شهادت منوط بر تقّدم بر دعوا نیست. مثل آنجایی که 
افراد عادل به رؤیت ماه شهادت می دهند تا به ثبوت آن حکم شود« )نجفی، 1981، 607/2(.
در حقوق نیز در تعریف شــهادت آمده است: »شهادت، عبارت است از اخبار 
غیرمتخصص اصالتًا از روی علم شــخصی به حق جزیی یا امر شــرعی جزیی... بر 
نفع غیر بدون ضرر بر خویشــتن، به قصد شــرکت در احقاق حق یا انجام دادن یک 
وظیفه  شــرعی در خصوص مورد« )جعفری لنگرودی،  1374، 790/2-791(. با این تعریف 

نظر کارشناس و مترجم از تعریف شهادت خارج می شود.

شرایط شاهد در شهادت 
 شرایط شاهد نزد فقها به قرار ذیل است:

1. رجوع به اهل خبره در صورتی که مکلف خودش متمکن از تحصیل علم باشد مشکل است خصوصًا اگر قول خبره مفید 
اطینان فعلی نباشد )همدانی، بی تا، 70/2(.

2. اگر امکان حصول علم به محاذات وجود داشته باشد، تحصیل علم الزم است و اال ظن حاصل از قول اهل خبره کفایت 
می کند )خویی، 1364هـ.ش؛ 372/2(.
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1.بلوغ؛ شهادت اطفاِل ممّیز با شرایطی پذیرفته شده است )خمینی، 1390، 441/2(.
2.عقل؛ شــهادت دیوانه، حتی دیوانه ادواری، درحال دیوانگی قبول نمی شــود. 

)همان، 1390، 442/2(.
3.ایمان؛ ایمان یا همان اســام، شهادت غیرمسلمان )چه کافر حربی و چه ذّمی 

علیه مسلمان یا له او )به نفع او(، پذیرفتنی نیست )همان، 1390، 442/2(.
4.عدالت

در تمام مواردی که با گواهی شاهد اثبات می شود، عدالت شرط است، اما مرحوم 
خوانساری معتقد است آیات و روایات، داللتی بر عدالت در همه  شهادات اعتبار ندارد و 
اعتبار عدالت در شهادت به صورت مطلق، مسامحه است )ر.ک: خوانساری، 1405، 106/6(.

5.رعایت مرّوت
برخی از فقها رعایت مرّوت را الزم دانســته )ر.ک: شــهیداول، 1417، 125/2( و برخی 

الزم نمی دانند )ر.ک: محقق اردبیلی، 1411،  314/12(.
6.طهارت مولد
7.انتفای تهمت

تهمت به دو طریِق جلب منفعت و دفع ضرر ممکن است: عداوت دنیوی یکی 
از مواردی است که هر دو احتمال در آن می رود. 

8.تعّدد شاهد
 تعّدد شاهد به موضوع مورد شــهادت بستگی دارد. به طور مثال، در شهادت بر 
جرایم مستوجب حد مانند زنا، گواهان باید چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن 

عادل باشند، اما در سرقت تنها دو شاهد عادل الزم است.1
در غیر از دعاوی همچون عبادات )مانند اثبات هال ماه( شــهادت دو شــاهد 

1. در دعاوی مدنی نیز تعداد شهــود و جنسیت آن ها در مادۀ  230 آیین دادرسی مدنی ذکر شده است: »... الف- اصل 
طاق و اقســـام آن، رجوع در طاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، 
وکالت، وصیت با گواهی دو مرد. ب-دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین ،ثمن بیع، معامات، 
وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است .ج-دعاوی که اطاع از آن ها 
معمواًل در اختیار زنان است از قبیل والیت، رضاع، بکارت عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو 

زن. د-اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن«.
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عادل کفایت می کند. قدر مســّلم آن است که رعایت شرط تعدد در شاهد در تمام 
موارد الزامی است. تنها در یک مورد به طور استثناییـ  به جهت این که در روایت ذکر 
شــدهـ  شــهادت یک زن پذیرفته شده اســت: »... قول قابله در یک چهارم میراث 

مستهلل )نوزادی که تازه به دنیا آمده( پذیرفته می شود« )مجلسی، 1403، 321/101(.
9. جنسّیت

در مواردی، شــهادت زنان به همراه مردان پذیرفته شده است و در مواردی مانند 
وصیت نیز اثبات دعوی، تنها با گواهی دو مرد ممکن خواهد بود. شــهادت زنان به 
گاه می شوند، پذیرفته می شود )ر.ک: نراقی،  تنهایی نیز در مسائلی که عادتًا زنان از آن آ
1415، 301/18(؛ برای مثال، شهادت دو زن در تولد طفل و حتی شهادت قابله به تنهایی 

جایز دانسته شده است )مجلسی، 1403، 322/101(.

شرط تحقق شهادت
شــرط تحقق شهادت آن است که شاهد به آنچه شــهادت )خبر( می دهد، علم 
داشــته باشد. منشأ و اخبار علم شاهد، یا حس است یا امر قریب به حس یا حدس. 
امر حســی، مانند شهادت به مضاف یا مطلق بودن آب با دیدن. دلیل اشتراط حسی 
بودن علم شــاهد، روایتی از پیامبر است که می فرمایند: »آیا خورشید را می بینی؟ 

این گونه شهادت بده یا رها کن« )حر عاملی، 1409، 18/ 251(.
مقصود از امر قریب به حس آن جایی است که واسطۀ  غیرحسی در طریق علم به 
واقع وجود داشــته باشد و این واسطه از سنخ امری است که برای عامه  مردم موجب 

علم می شود؛ مانند تواتر )حائری، 1381، 428؛ موسوی بجنوردی،1377، 23/3(.
اگر منشأ علم شاهد حدس و نظر باشد، اکثر فقها این علم را برای ادای شهادت 
معتبــر ندانســته اند. در این صورت، اخبار اهل خبره کــه از روی حدس و نظر خبر 
می دهد؛ داخل در شهادت نیست؛ برای مثال، مرحوم خوانساری قبول شهادت مستند 
بــه حدس و ظن حاصل از بعضی از قراین را در از بین رفتن نور چشــم، محّل تأمل 

دانسته است )ر.ک: خوانساری، 1405، 256/6(.
البته برخی از فقها معتقدند علم از هر طریق و سببی که برای شاهد حاصل شده 
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باشد، کفایت می کند.1  

شباهت و تفاوت کارشناسی با شهادت
1. شباهت ها

برخی از وجوه شباهت شهادت و کارشناسی به شرح ذیل است:
1- همان طور که شهادت، اخبار از واقع است، کارشناسی نیز از جنس اخبار است.

2- احراز جهات رد در شــاهد )مانند وجود انتفاع شخصی در اثر ایجاد قرابت( 
قبل از صدور حکم، گواهی را بی اعتبار می کند. در کارشناسی نیز احراز جهات رد 

از سوی دادگاه، موجب بی اعتباری نظریه  کارشناسی می شود. 
3- تشخیص ارزش و تأثیر گواهی و تطبیق نظریۀ  کارشناسی با واقعیت با دادگاه 
اســت که گاه موجب علِم قطعی و یقینی دادرس شــده و گاه موجب ظّن غالب یا 

علم عادی می شود.

2. تفاوت ها
برخی از وجوه تفاوت  شهادت و کارشناسی به شرح ذیل است:

1- تفاوت عمدۀ کارشناســی و شهادت در آن اســت که شهادت غالبًا ِاخبار از 
طریق یکی از حواس پنج گانه است، اما کارشناسی و قول اهل خبره متضمن اعمال 
نظر و حدس خبره می باشد )ر.ک: کاظمی خراســانی، 1406، 142/3(؛ بنابراین، اگر شاهد 
در شــرح ما  وقع، استنباط خود را نیز بیان کند، مورد توجه دادگاه قرار نمی گیرد، اما 
کارشــناس بر مبنای تخصص و قراین علمی و فنی استنباط و اظهار نظر می کند؛ و 
اگر به جز بیان استنباطات، محسوسات خود را نیز بازگو می کند، با بیان محسوسات از 
سوی شاهد متفاوت است؛ زیرا کارشناس با استفاده از تخصص و تجربه نشانه هایی 
را می بیند که مورد توجه و اعتنای دیگران واقع نمی شــود و از روی همان نشــانه ها 

1.  امام خمینی در تحریر الوسیله می فرمایند:»معیار در باب شهادت آن است که از روی علم و یقین باشد و شرط نیست 
علم به یکی از حواس ظاهری مستند باشد، بلکه کافی است که از روی علم و یقین باشد؛ از هر راهی که به دست آمده 

باشد« )خمینی، بی تا، 445/2(.
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نتیجه گیری می کند.
2- شــهادت یکی از دالیلی است که به طور مستقیم، موضوع مورد ادعا را ثابت 
می کند، اما کارشناسی ممکن است به طور مستقیم به دعوی مربوط نباشد، بلکه برای 

ارزیابی سایر ادله یا رسیدن به آن ها باشد. 
3- قصد شاهد از شهادت غالبًا اخبار به نفع دیگری است، در حالی که در کارشناسی، 
کارشــناس بدون در نظــر گرفتن نفع طرفین دعوی اظهــار نظر تخصصی می کند. 
4- در شهادت، در صورت تغییر قاضِی پرونده به دلیل )فوت، عزل شدن قاضی 
و...(، استماع شهادت شهود باید مجددًا تکرار شود و به شهادت پیشین در نزد قاضی 
نخست، نمی توان اســتناد کرد. اما در کارشناسی این چنین نیست. در صورت ادامه  
رســیدگی توسط قاضی دیگر، نیازی به اخذ مجدد نظر کارشناسی نیست و می توان 
نظریۀ  کارشناســی قبلی را مورد استناد قرار داد؛ زیرا در شهادت، احراز شرایط شاهد 
و اتیان ســوگند برای ادای شهادت باید توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده انجام 
شود و گواهی یادشده تنها برای وی معتبر و حجت است و قاضی جدید نیز با استماع 
مجدد شهادت، باید به اقناع وجدانی برسد. اما در کارشناسی نه نیازی به اتیان سوگند 
است و نه احراز شرایط کارشناس با دادگاه)قاضی(، پس کارشناسی تکرار نمی شود.
5- اگر شــاهد برخاف واقع شــهادت دهد، مرتکب جرم »شــهادت کذب« 
می شود و به مجازات آن محکوم است؛ اما اگر کارشناس در اعام نظر خود صداقت 
را رعایت نکند و برخاف واقع، نظر داده باشد، مشمول مجازات »شهادت کذب« 

نمی شود و تنها ممکن است از نظر انتظامی تحت تعقیب قرار گیرد.

اعتبار شرایط شهادت )تعّدد و عدالت( در خبره و کارشناس 
چنان که گذشــت، برای معتبر بودن نظر کارشناس، برخی از فقها و حقوقدانان، 
قائل به اعتبار شرایط شاهد در کارشناس هستند و بعضی دیگر ماهیت کارشناسی را 
با شهادت متفاوت می دانند و شرایط شاهد را، در کارشناس الزم نمی دانند. ابتدا به 

بررسی اقوال مختلف و ادله آن ها و سپس نظر منتخب ارائه می شود. 
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1. لزوم شرایط شهادت در اهل خبره
گروهی از فقیهان حجّیت کارشناســی را از باب بّینه به معنای اخص )شــهادت( 
دانسته، نظر اهل خبره را در صورتی معتبر می دانند که تعدد و عدالت در آن ها رعایت 
شود )ر.ک: اصفهانی، 1419، 488؛ خویی، 1369، 134/2؛ حسینی یزدی فیروزآبادی، 1384، 139/3(. 
آخوند و شــیخ انصاری قدر متیقن از اتفاق عقا را در رجوع به اهل لغت و اهل فن 
در مواردی می دانند که شــرایط شــهادت از جمله تعدد و عدالت و... جمع باشــد 
)ر.ک: آخوند، 1415، 329/1؛ شــیخ انصاری، 1419، 75/1(. دلیل این رأی آن اســت که شارع 
ادلۀ اثبات دعوی را به صورت حصری بیان کرده1 که بینه به معنای اخص یا شهادت 
یکی از این ادله است و چون در کام شارع به کارشناسی اشاره نشده، باید آن را در 

زمرۀ شهادت قرار داد.
برخی از حقوقدانان نیز در دادرسی و قضاوت، حجیت کارشناسی را از باب بّینه 
دانسته، معتقدند چنانچه موضوع کارشناسی دعوا باشد، شرایط شهادت باید رعایت 
شود در حکم شــماره 885-17/4/15 و 135-16/1/25 شــعبه 2 دادگاه کیفری 
چنین آمده اســت: »... عقیــدۀ اهل خبره در اموری که اعمــال نظر خبروی الزم 
اســت، در حکم شهادت محسوب و ناچار باید غیر از هیئت حاکمه باشد«. برخی 
نیز معتقدند: »تحقیقات و معاینات )متخصصان( درباره  شــخص متهم، شــهادت 
تلقی می شود نه کارشناسی و اگر برای ادای توضیح به جلسه  دادرسی دعوت شوند، 
قســم شــهادت یاد خواهند کرد« )باقرپور، علی، 30،1382-106/31(، اما در غیردادرسی 
و قضاوت، بعضی از حقوقدانان عدالت و اسام در کارشناس را شـــرط ندانسته و 

وثاقت را کافی می دانند )شکاری، 1381، 106(.

1 . البته در احصای ادله اختاف نظر وجود داشته و به سه دسته از روایات استناد شده است: 1ـ ادلۀ  دعوی فقط بّینه و یمین 
است. دلیل این مطلب ظاهر روایتی از پیامبر اکرماست که می فرمایند: »من بین شما فقط با بّینه ها و سوگند ها قضاوت 
می کنم« )حر عاملی، 1409، 169/18(. 2ـ ادلۀ اثبات دعوا در روایت مرســـلۀ  یونس احصا شده است: »شهادت دو مرد 
عادل، یا یک مرد عادل و دو زن عادل، اگر دو زن عادل نباشد به شهادت یک مرد عادل و سوگند مدعی، و چنانچه شاهدی 
نباشد با سوگند مدعی علیه و اگر مدعی علیه سوگند یاد نکرده و آن را به مدعی رد نمود، بر مدعی واجب است که سوگند یاد 
کند و حق خود را بگیرد و اگر امتناع کرد و قسم نخورد، چیزی برای وی ثابت نمی گردد«. )کلینی، 1407، 7/ 416(. 3ـ 
در روایت دیگری نیز آمده است: »تمام احکام مسلمانان بر سه امر استوار است: شهادت عادل، سوگند قاطع، سنت جاریه 

یا ائمه هدی« )إبن بابویه قمی،1362، 155/1(.
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2. عدم اعتبار شرایط شهادت در اهل خبره
فقیهان معیارهایی برای تشــخیص شــهادت از کارشناســی بیان کرده اند از آن 
جمله، حدسی بودن اخبار اهل خبره:شهادت اخبار از حس و یا امر قریب به حس 
می باشــد، اما اخبار کارشــناس از روی حدس و نظر است؛ بنابراین، خبر کارشناس 
از نظر کارشناسی خود در موضوع مورد تخصص، شهادت به شمار نمی رود و شرط 

پذیرش آن عدالت و تعدد نیست )نراقی، 1375، 816؛ موسوی بجنوردی، 1377، 24-23/3(.
تخصصــی و فنی بودن موضوعات ارجاعی به اهل خبره: برخی از فقها معتقدند 
اخبار اهل خبره از رأی خویش در موضوعی که به تخصص او مربوط است، از باب 

شهادت نیست؛ لذا تعدد و عدالت در او معتبر نیست )موسوی بجنوردی، 23/3(.
بنابر نظر عدم اعتبار شرایط شهادت در نظر اهل خبره، حجیت قول اهل خبره از 
باب پذیرش قول ثقه است و قول فرد مطلع مورد وثوق پذیرفته است، هر چند یک نفر 
یا کافر باشد، مگر این که دلیلی خاص بر عدم پذیرش آن و اعتبار عدالت و تعدد )دو 
یا بیشتر بودن( در اهل خبره وجود داشته باشد، چنانکه در باب قضا و دعاوی وجود 

دارد )هاشمی شاهرودی، 1385،  766/2(.
برخی از حقوقدانان نیز به صراحت ماهیت کارشناسی را از شهادت متمایز دانسته، 
معتقدند با توجه به تعریف شهادت قطعًا کارشناسی از مظاهر شهادت نیست؛ لذا در 
موارد نیاز، نظر کارشناس غیرمسلمان در دعوای مسلمان حجت است. نظر مؤلفانی 
که تصور کرده اند کارشناســی از باب شهادت حجت اســت و نظر غیرمسلمان بر 
مســلمان فقط در مورد وصیت قابل قبول اســت نه در مورد کارشناســی، پذیرفتنی 

نیست« )جعفری لنگرودی، بی تا، 1003/2(.
دلیل تمایز ماهیت کارشناسی از شهادت آن است که اواًل با وجود مشترک بودن 
کارشناســی و شهادت در جوهر، اوصاف و اعراض این دو با یکدیگر متفاوت است 
و قیاس دو مفهوم زمانی ممکن اســت که چنین تفاوتی وجود نداشته باشد )کاتوزیان، 
1385، 115/2(. برای مثال، در قانون آیین دادرسی مدنی به همین دلیل میان کارشناسی 
و شــهادت و نیز آیین تحقیق از گواهان با دعوت از کارشناسان، تمایز گذاشته شده 

است.
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ثانیــًا: چــون رجوع جاهل بــه عالم منطبق بر شــیوۀ عقاســت، در قضاوت و 
غیرقضاوِت عقا تفاوتی قائل نیســتند؛ بنابراین، بهتر است که تعدد، عدالت و سایر 
اوصاف را شرط ندانیم مگر همان شرایطی که در قانون شرط است و بعید است که 
در محاکم کیفری هم مورد دعوی را به دو کارشناس عادل ارجاع بدهند؛ همین قدر 

که مورد وثوق باشد، اکتفا می کند )شکاری، 1381، 101(.

نتیجه گیری 
حاصل آن که در فقه شرایط کارشناس در موارد مختلِف ارجاع، متفاوت است و 
شرایط مشخص و یکسانی برای خبره پیش بینی نشده است و در حقوق نیز از شرایط 
مذکور در فقه، تنها به وثاقت کارشــناس اشاره شده است. با توجه به این موضوع و 
مقایســه کارشناسی با شهادت و بررسی نظرات مختلف، به طور مطلق نمی توان یک 
قاعده  کلی را مانند اعتبار شرایط شهادت در کارشناس در همه موارد به دست آورد؛ 

زیرا:
1. روایات مورد اســتناد کسانی که به لزوم رعایت شرایط شهادت در کارشناسی 
معتقدند، بر ادعای ایشــان ـ که احصای ادلۀ توســط شــارع و عــدم ذکر رجوع به 
کارشــناس در کام شارع است ـ داللت نداشته و شــارع درصدد حصر ادله  اثبات 
دعــوا نبوده، بلکه در مقام بیان قدیمی تریــن و کاربردی ترین ادله  اثبات دعوی بوده 
اســت. به عبارت دیگر، مقصود از بّینه در یکی از روایات مورد استناد، بینه به معنای 

عام؛ یعنی دلیل است نه بینه به معنای خاص یعنی شهادت.
لذا برای کشــف حقیقت می توان به ادله  دیگری غیر از موارد منحصر در روایات 
نیز اســتناد جست و کارشناســی نیز به عنوان یک دلیل مستقل می تواند مورد استناد 

قرار گیرد.
2. ماهیت کارشناسی از شهادت متفاوت است، اما در برخی از موارد که به لحاظ 
اهمیت موضوع، دلیل خاصی بر رعایت و اعتبار شــرایط شهادت در خبره وارد شده 
اســت، باید به آن عمل کرد. البته این به معنای حجیت کارشناســی از باب شهادت 

نیست.
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3. در غیــر از مواردی که دلیل خاص وارد شــده، قول خبرۀ  مــورِد وثوق را نیز 
می توان پذیرفت؛ چنانچه در ابواب مختلف فقه و نیز حقوق )چه در امور حقوقی و 
چه کیفری(، قول خبرۀ  مورد وثوق مورد استناد قرار می گیرد. حتی در برخی از موارد 
به ظن حاصل از قول اهل خبره )ولو فاســق و کافر( نیز عمل می شود. در موارد نیاز، 

نظر کارشناس غیرمسلمان در دعوای مسلمان حجت است.
4. در دادرسی، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی، به جز مواردی که دلیل 
خاص )روایت( بر اعتبار شــرایط شهادت در کارشــناس وجود دارد، رعایت شرایط 
شاهد در کارشناس شــرط نیست. حتی برخاف نظر اکثر فقها که شرایط شهادت 
در خبره را در باب دعاوی الزم می دانند، امروزه در دادگاه هــــای حقوقی و کیفری 
شرایط شهـــادت در کارشنــــاس رعایت نمی شود و وثاقت، تنها شرط الزم و کافی 
اســت. حتی در پرونده های کیفری که برای تشــخیص موضوع به پزشکی قانونی 
ارجاع می گردد و در فقه شــرایط شهادت از جمله عدالت و تعّدد خبره در آن معتبر 
است، این شرایط رعایت نمی شود. پس ظاهرًا می توان کارشناسی را به کارشناس زن 
و حتی در صورت نیاز به غیرمسلمــان ارجاع داد و رعایت شرایط شهادت را مطابق 
با نظر برخی از فقها از باب عمل به احتیاط دانســت. البته به نظر می رســد در بحث 
دادرسی و قضاوت الزم است دادگاه ها در مواردی که در فقه دلیل خاص بر رعایت 
شــرایط شاهد وجود دارد، هنگام ارجاع به کارشناس، به این شرایط توجه کنند؛ زیرا 
در بسیاری از موارد رأی دادگاه بر اساس نظر کارشناس صادر می شود و بدیهی است 

که نظارت بیشتر بر صاحیت کارشناسان امری ضروری است.
5. در غیر از قضاوت و دادرســی نیز در مواردی که دلیل خاص در عدم پذیرش 

قول خبره  مورد وثوق و اعتبار تعّدد و عدالت موجود باشد، باید طبق آن عمل کرد.
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