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Abstract 

The right to be elected is one of the important examples of right to self-
determination. Although this right is not absolute, its restriction must be justified. 
Unjustified insistence upon meritocracy and trusteeship of candidates, has resulted 
in violation of the right to be elected and the right to vote. From a socio-political 
point of view, such restrictions harm democratic aspect of any political system. In 
I.R. Iran, necessitation of qualification of being just, supposing official positions as 
religious trust and argument to the principle of incompetency and non-existence of 
legal qualifications have resulted in many challenges for free, fair and competitive 
election. Subjective and non-institutional assessment of the nominees by the 
Guardian Council has worsened the situation. The aim of this article is to evaluate 
the method of assessment of qualifications of nominees. The article suggests to 
rely upon those fiqhi theories that present a more tolerant view on the qualification 
of being just. Also due to the fact that people are the owners of public sphere, it is 
possible to presume official authorities as contractual trust rather than religious and 
legal trust. Similarly, there is way to rely upon the presumption of non-sinfulness 
instead of being just to reduce some restrictions on qualifications of nominees. 
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 ینامزدها تیصالح یابیدر ارز ی قهف یارهایعم یواکاو
 ران یا یاسالم یرانتخاباد در جمهو

 

 چکیده
اما محدود ساختن   ستيحق مطلق ن نیسرنوشت است. ا نييحق تع یها جلوه نتریمه  از  شدنحق انتخاب 

ن توج  ازمنديآن  به شا  هيبه  ناموجه  استناد  امانت  یساالرسته یاست.  لزوم  بر   ن؛يمنتخب  یدارو   ع ييتض  افزون 
انتخاب  تخابان  حق حق  مشوندگان،  محدود  را  چش سازدي كنندگان  از    ؛ ي اجتماع  -ي اسيس  زاندا. 

شرا  یرگيسخت عموم  طیدر  مناصب  مردم و   ،ي داوطلبان  م  یساالر جهه  مخدوش  را  در دنمایي نظام   .
ن پنداشت  ي عامانت شر  ،ي انتخابات  یمانند عدالت نامزدها  ي ط یدانستن شرا  یضرور  رانیا  ي اسالم  یجمهور
  يانتخابات منصفانه و رقابت ،ي قانون   طیشرا تیو عدم واجد تيو استناد به اصل عدم صالح ي عموم مناصب

احراز    یبجا  هات يصالح  ي احراز شخص  كردینامزدها با رو  ط یشرا  ي بررسرو ساخته است.  را با چالش روبه
 ي بررس  یارها يكاربست مع  ،یانتقاد  -ي ليوش تحلمقاله با ر  نیكرده است. ا  تردهيچ يرا پ  ت يوضع  زين  ینهاد

  ن ای   از  رفتبرون  برای  ،مقاله  هایافتهی  ابر . برنمایدي م  یو نگهبان را واكا  ینامزدها توسط شورا  تيصالح
هایي   كه تفسيری  متساهل تر  از  عدالت  بدست  مي دهند  تكيه  ی درباره شرط عدالت به تئور  توانمي   هاچالش

كرد. همچنين با توجه به اینكه مردم، مالكان حوزه عمومي اند مي توان ماهيت  تصد ی مقامات عمومي  را به  
فسق،   عدم  بكارگيری  اصل  همين   ترتيب  مي توان  با  به  كرد.  قلمداد  مالكانه  شرعي ،  امانت  جای  امانت 
انتخابات ي   كشور  را رفع   نظام  و بخشي   از مشكالت موجود در  نمود  اثبات  را  مرتبهای  پایينتر  از عدالت 

 كرد. 

کواژگ شورا  ، یانتخابات  ینامزدها   طی شرا  لیدی: ان  انتخاب    ی عدالت،  بر  حق  نگهبان، 

 .شدن

 

  ل: نویسنده مسئوr-nobahar@sbu.ac.ir 

 رحيم نوبهار 
https://orcid.org/0000-
0002-2043-5955 

 ران یتهران، ا یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه  ،ی گروه حقوق اسالم اریدانش

  

 علي والیي 
https://orcid.org/  
0000-0001-9901-2105 

تهران،   ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه  ،ی ومق عمحقو ی دکتر ی دانشجو

 ران یا
  



 153 |بهار و والیي نو

 مقدمه

گرای  همگاني،  رأی  حق  با  همسو  امروز  دنيای  حلقه  در  گسترش  به  غالب  ش 
انتخاب انتخاب  به  های مردمشوندگان است؛ در نظام كنندگان و  ساالر مرسوم نيست كه 

لزوم ساال بهانه شایسته  مردم، حق رأی  ر ا د امانت   ری،  اشتباه  انتخاب  امكان  و  منتخبين  ی 
انتخاب عده از  انتخاب ای  دامنة  یا  و  سلب  و  شوند كنندگان،  انتقال  شود.  تنگ  گان 

شود كه با  قدرت از رهگذر انتخابات و با اراده مردم، زماني اصيل محسوب مي   چرخش
ان ههای سياسي و رعایت مؤلفحضور همه احزاب و گروه و ا ز تخابات آ های  منصفانه  د، 

شود.   فراه   متنوع  و  متعدد  كاندیداهای  ميان  از  آزاد  گزینش  امكان  از رقابتي، 
انتخاب كردن  چش   بر  ه  حق  اسالمي  از انداز  و  از حقوق شهروندان  انتخاب شدن  و 

 1الناس است.مصادیق حقّ 
شده،    پرداخته   اگرچه تاكنون از منظر حقوق بشر و حكمراني خوب به این موضوع  
دیدگاه  ا ام  برتری  دليل  دیدگابه  بر  فقهي  حقوقي ههای  بعنوان  د   های  نگهبان  شورای  ر 

ارزیابي  معيارهای  فقهي  بررسي  انتخابات،  بر  ناظر  نظام   نهاد  در  داوطلبان  صالحيت 
حقوقي ایران نيز ضروری است؛ منظری كه كمتر مورد بحث علمي قرار گرفته است. در  

فلسفة حقوق در همان قلمرو دانشي بخشي از  اني یا  ن به مبختدا وقي پر های حقتمام نظام 
مي  قلمداد  حقوقي  رشتة  استدالل آن  از  مهمي  بخش  گفت شود.  در  علمي  ها  وگوهای 

دارد  دربارۀ   ضرورت  بنابراین  است.  فقهي  مختلف،  انتخابات  نامزدهای  صالحيت  رد 
ا  نگهبان  شورای  مستند  اغلب  كه  فقهي  مباني  نمود  چه وارسي  تا  رد    ا ب اندازه    ست 

ب صالحيت  است.  سازگار  مي ها  برای نظر  فراواني  اهميت  نگهبان  شورای   رسد 
مي   "نتيجه " موظف  را  خود  و  است  قائل  مردم  كنترل   داند انتخاب  با  از  تا  پيش  های 

اِعمال   نتيجه  به    "حق "انتخاب،  مردم  و   "حق "توسط  عادل  امين،  افرادی  و  منجر شود 
انتخاب شوند. بر   2متعهد  تفكيك  ز  ا   ابر یكي اما  مفهوم حق،  تحليل  در  نظریات موجود 

 

  و   مردم   وقحق  الملليبين  همایش  مقاالت   مجموعه  ،«وميمع   عرصه  در   الناسحق  هایجلوه »  نوبهار،   رحي .  1

 . 207و  206ص (،1396) خميني، امام اندیشه در دیني حكومت

  شرعي   لحاظ  به  ماا  است؛  خاباتانت   عرصه  به   ناصالح   افراد  ورود   از  ریجلوگي  و  مردم  به   كمك   قصد  با  شورا  اقدام  .2

  به   شخصاً  مكلف  كه  دارد  اعتبار  زماني  موضوعات،  حرازا  برای  شاهد  یا  خبره  نوانبع  هاواسطه  تشخيص  از  استفاده 

  رای شو   نتيجه  در  .رسدمي   غيرمستقي   احراز  به  نوبت  تردید،  رفع  برای  صورت   این  در  و  باشد  نرسيده   تشخيصي
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بودن " داشتن"و    1" حق  مي   2" حق  محسوب  فلسفه حق  بنای  آميختن  ب   3شود. سنگ  ه  
اولي در   شد. آنها خواهد    م از حق موجب محروميت مردم از حقوق اساسي این دو مفهو 

اندیشه قرار دارد و در عرصه  باطل  ا قي كاربر های سياسي و اخالمقابل  دومي   ا م د دارد 
به معنای انجام عملي خوب و اخالقي  در مقابل تكليف قرار دارد. حق داشتن ضرو  رتاً 
نظر از محتوای تصمي ، توانایي  ه فرد، صرفنيست، بلكه دربردارنده این مفهوم است ك 

   4اتخاذ تصمي  و گزینش را از ميان شقوق مختلف داشته باشد. 
نظ  بر  اصول حاك   از  انتخایكي  مطام  اولباتيِ  اصل؛ ب،  این  برابر  است.  صل شفافيت 

بيني باشد. بر قواعد، رویه و فرآیند انتخابات باید روشن و برای عموم شهروندان قابل پيش 
رویهم عدالت  تصمي بنای  همه  اساس  ای،  بر  عمومي  تصميمات  اتخاذ  وظيفه  كه  گيراني 

ماتشان هستند و در هر  ي معلني تص   و توجيه   قانون به آنان واگذار شده، ملزم به ارائه دالیل
بویژه نهادهایي كه   سطحي از حكومت باید در پي شفافيت و صداقت در ارائه دليل بود.

شان بي طرفي است باید تالش كنند با عملكرد شفاف، خود را در معرض  شأن و منزلت
اتهام قرار ندهند. با این حال شورای نگهبان برای ردّ صالحيت  یا عدم  احراز صال حيت،  

نمي  دخو دليل  اعالم  به  موظف  نهادی، را  صالحيت  بررسي  بجای  و  احراز    5داند  از 
شخصي صالحيت دفاع ميكند؛ امری كه بررسي علمي روند اح راز صالحيت را مشكل  
صالحيت،   ردّ  دليل  در  ابهام  مشكل  بر  عالوه  شرایط،  بررسي  شخصيكردن  ميسازد. 
در   متفاوت  كاربست مالکهای  و  سبب  كند  تناقضگویي  دچار  را  ناظر  نهاد  ميتواند 
شده   تأیيد  قباًل صالحيتشان  كه  نمایندگاني  مورد  در  مثاًل  مختلف شود.  انتخاباتهای 
است، تا زماني كه مدرک معتبری وجود نداشته باشد، عليالقاعده این عدم التزام است  

 

  محمد   سيد.:  ک.ر.  كند  اكتفا  "نظر  اعمال "  نه  "نظر  الماع"  به  داوطلبان  صالحيت  خصوص  در  تواندمي  نگهبان

  اصل »  محالتي،  سروش  محمد  ؛ 69و   68ص  ،(1394  روزنه،:  تهران)  دوم  چاپ  ،اساسي  قانون  ریظن   مباني  بهشتي،

 .  www.soroosh-mahallati.com:در دسترسي قابل  ،«است مردم احراز

1. To be Right. 

2. To have Right. 

  انساني،   علوم  ناندیشمندا  خانه:  تهران)   عمومي  حقوق  فلسفه  و  حق  فلسفه  گفتارهایدرس  سخ،را  محمد :  ک.ر.  3

1394.) 

 . 179ص( 1393  نو،  طر : تهران) پنج  چاپ  ، 1ج ،مصلحت و حق  راسخ، محمد . 4

:  نك)  دكن   عمومي  و  نهادی  آنرا  باید   ذهني،  و  شخصي   صالحيت   احراز  بجای   و   است  حقوقي  شخصي  ناظر،  نهاد.  5

 .(1395/ 7/10  ،6392ش ایران، روزنامه ،«هانامزد صالحيت ردّ درباره  حقوقي تأملي» هار،نوب  رحي 
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اب  استصححك      بهو ه 1صحت كه نياز به احراز و اثبات دارد؛ زیرا ه  به مقتضای اصل 
باید بنا را بر صالحيت گذاشت. ولي عدم احراز صالحيت برخي از نمایندگان سابق یا ردّ  
احتمال وجود   نگهبان،  تأیي د صالحيتشان در شورای  و  نظارت  در هيأت  آنها  صالحيت 
مدرک معتبر را منتفي ميسازد؛ زیرا به نظر شورای نگهبان، تأیيد دورههای قبلي مبتني بر  
مداركي بوده   است كه اگر دليلي اعتبار آنها را زیر سوال نبرد، همچنان معتبر است و این  
است   داوطلب  وضعيت  ب ه  نسبت  آنها  جهل  نشاندهن ده  كه  صالحيت  احراز  عدم  با 

 سازگاری ندارد.
هاست پيش و پس از هر انتخاباتي، بيشترین و  اهميت این بحث از آن روست كه سال 

نگهبان   شورای  ردّ صالحيتهای  مردم،  عموم  و  حقوقدانان  ميان  در  سؤ االت  مه ترین 
است كه موجب نارضایتي گروهي از مردم و تضعيف این نهاد در انظار عمومي ميگردد. 
با وجود استقرار نظام و حاك  شدن شرایط آرامش،   انقالب گذشت،  پيروزی  هرچه از 

بيشتر و تفسير آنها سخت  در زمينهق سياسي  موانع استيفای حقو   2تر شد.گيرانهانتخابات 
برای نمونه در دورههای مختلف انتخابات مجلس شورای اسالمي، شرایط مذكور در بند  

حتي    3ها بوده است. قانون انتخابات مجلس علت بيشتر عدم تأیيد صالحيت  82ماده    3و1
است.   بوده  بيشتر  ردّ صال ح يت  موارد  احراز صالحيت   از  تعداد عدم  دوره ها،  برخي  در 
كرسيهای   تعداد  رهبری،  خبرگان  مجلس  انتخابات  دورههای  از  بعضي  همچنين  در 
بود.   برابر  انتخابيه  حوزه  آن  در  شده  صالحيت  تأیيد  داوطلبان  تعداد  با  نمایندگي 
افراد   بياعتمادی مردم به نهادهای حكومتي و انتصابي شدن كرسيهای انتخابي، حذف 
داوطلبان   دليل  تالش  به  دورویي  و  نفاق  فساد،  گسترش  كا رآمدی،  متخصص،  كاهش 
یك  نظام   كه  است  خطرناكي  شرایط،  پيامدهای  از  برخورداری  به  كردن  وانمود  برای 

  سياسي در صورت ردّ صالحيتهای گسترده با آن مواجه ميشود.
شده    يعپژوهش س  ، در این گفتههای پيش ای از دشواریرفت از پاره باری برای برون 

بررسي شود كه چه نسبتي ميان احراز صالحيت در نهاد    تحليلي  -با تكيه بر روش توصيفي 
ع احراز  و  كنوني  شيوه  به  نگهبان  چه  شورای  عدم  اصل  دارد؟  وجود  امانت  و  دالت 

 

 .  24/10/1382  نگهبان، شورای اعضای با  رهبری دیدار. 1

 .ادعاست این دهندهننشا نگهبان ی شورا عملكرد و  تفاسير همچنين و  74 و 62 ، 58 های سال  قوانين مقایسه .2

 . فقيه  مطلقه یتالو اصل و اساسي قانون  به  وفاداری  ابراز اسالمي، جمهوری نظام و  اسالم به  عملي التزام و اعتقاد. 3
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مه  به  منظور  این  به  دارد؟  انتخابات  داوطلبان  صالحيت  ارزیابي  در  ترین  كاربردی 
تفسي فراقانونمعيارهای   و  دانستن    یري  اماني  عدالت،  احراز  و  پرداخته  نگهبان  شورای 

بعنوان سه مالک اصلي شورا در بررسي صال  ن حيتمنصب و اصل عدم  قد ها، بررسي و 
 شود.مي

 . جایگاه معیار عدالت در شرایط داوطلبان انتخابات 1
داوطلبان  اخالقي  دیني و  ی  هاحيتال ص   در قوانين مختلف انتخاباتي ایران، شرایطي برای

بيني شده كه ذهني، كيفي و پنهاني بودن آنها مشكالت عملي زیادی را در احراز این  پيش 
پدید آورده است. شو متن سوگندنامة  شرایط  عبارت موجود در  به  استناد  با  نگهبان  رای 

فراد  و ورود انمایندگان، اشخاص امين و عادل را برای نمایندگي دارای صالحيت دانسته  
اما شرط عدالت در قانون    1این شرایط را مغایر اصل مذكور به حساب آورده است.   دفاق

ا شده  ذكر  مناصب  از  بعضي  متصدیان  برای  تنها  اصل    2ست. اساسي  آنكه  115در  با   ،
رئيس  به شرایط  نسبت  را ذكر    قانونگذار  است، شرط عدالت  بوده  بيان  مقام  در  جمهور 

این  از  است؛  شرایط  نكرده  به  را  شرط  این  نميتوان  تفسير  مقام  ميرسد  در  نظر  به  رو 
افزود. ریاست جمهوری  طریق    3داوطلبان  به  اختيارات،  ميزان  و  به جایگاه  توجه  با  پس 

عادی   قانون  به  آن  شرایط  بيان  البته  مجلس  -  كه  نمایندگان  برای  شرطي  چنين  اولي 
واگذار شده-  وجود ندارد؛ بنابراین به نظر ميرسد نميتوان شرایط  مناصب انتخابي را تا  

 مرتبه برخورداری از عدالت توسعه داد.

 

  زاده، موسي  ابراهي   ،5/11/1382  مور   6454/30/82ش   نظریه  و  8/1380/ 30  مور   21/80/ 2665ش  نظریه.:  ک.ر.  1

(  1390  نگهبان،  شورای   تيقاتحق  مركز:  انتهر)  الهام  غالمحسين  زیرنظر  ،یرانا  اسالمي  وری جمه  در  اساسي  دادرسي

 . 300و 296ص

  و   كشور  عالي  دیوان  رئيس  ،(157  اصل)  قضایيه  قوه  رئيس  ،(91  اصل)  گهبان ن  شورای  فقهای  ،(109  اصل)  رهبر .2

 (. 158  اصل) قضات  ،(162  اصل) كل دادستان

 ریاست   وطلبان دا  برای  را  دالتع   شرط  تلویحاً   ،1400  اردیبهشت  28  در  نگهبان   ایشور  دبير  كه  است   بذكر  الزم .  3

 .  نمود  اعالم گناه  ترک و  شرعي واجبات انجام  را تقوا رط ش الزمه و  دانست ضروری جمهوری 



 157 |بهار و والیي نو

اصل    در  كه  نمایندگان مجلس  است   67متن سوگند  نشانني   1آمده  دهنده ضرورت  ز 
گر تعهد فرد به انجام  كه بيان  2"سوگند التزامي"شرط عدالت برای این افراد نيست. زیرا  

این اساس، استخراج  باشد. بر  است، ناظر به آینده مي  ترین وجهني به به وظيفه یا اقدام معي
عد با  نباید  موارد  این  ندارد.  معنا  است  فرد  گذشته  با  مرتبط  آنكه  از  امكان  شرایطي  م 

كافر خلط شود، چنانكه شورای   افراد  برای  قرآن  پيشگاه  در  و  متعال  به خداوند  سوگند 
ميان در  اساس  این  بر  او  ایدورهنگهبان  نظریهمجلس  افراد    3تفسيری  ل،  تا  كرد  صادر 

نشوند. اعتقاد است، ولي    4ماركسيست وارد مجلس  اصل  بر  متوقف  زیرا صحت سوگند 
اد مشهور بودند و از اهل كتاب ه  نبودند تا به كتاب آسماني  چنين افرادی به عدم اعتق 

  ن ال  قانو الیحه اصهای بعد، از همين اصل برای رد  خود سوگند یاد كنند. شورا در دوره
سال   در  مجلس  نماینده    1381انتخابات  برای  را  امانت  و  عدالت  شرط  و  كرد  استفاده 

شمرد. الزم  مي  5مجلس  نظر  انتخاببه  شرایط  بر شرسد  منتخب  آینده  وظایف  و  ونده 
به شيوه   التزام  است. در صورت  متفاوت  امر  دو  آن،  از  ناشي  تعهدهای  و  اساس سوگند 

نگه  شورای  اتفسيری  از  قانوبان  بند    نصول  باید  انتخابات،  داوطلبان  مورد  در   2اساسي 
رود  نسته، موجب تجویز ورا ه  كه تنها اسالم را برای حقوقدانان شورا كافي دا  91اصل  

حقوقدانان مسلمان اما فاسقي به این شورا دانست كه موظفند درباره التزام یا عدم التزام به 
اما از منظر فقه كه مستند  ال قانون اع مقرر در  اسالمِ داوطلبان و دیگر شرایط   م نظر كنند؛ 

 

  را   تقوا  و  امانت  وكالت  وظایف  انجام  در  و  كن    پاسداری  عادل   اميني  بعنوان  سپرده   ما  به   ملت  كه  را  ایودیعه".  1

 . است نشده  مضمون این به ایاشاره  هيچ( 121  اصل) رجمهو  رئيس سوگند متن در البته ".نمای  رعایت

 . 184 ص( 1395  ميزان،: تهران) هشت   چاپ ،2ج ،اثبات ليل د و  اثبات كاتوزیان، ناصر: ک.ر. 2

 . 301 ص  پيشين، زاده،موسي ابراهي . 3

  مجلس   ایدوره ميان  انتخابات   برای   اسالمي،  جمهوری   حزب   رانفجا  در  مجلس   نمایندگان   بعضي   شهادت   از   بعد .  4

  شركت   اتفاق،  به  نفره   سه   نظارت  هيأت.  كردند  نام  ثبت  یيعمو   محمدعلي  و  طبری  احسان  كيانوری،   ورالدینن   ؛اول 

  فعاليت   قانون   به  توجه   با  بودند،   خلق   فدایي  هایچریك  سازمان  و   توده   حزب   عضو   كه   را   انتخابات  در  افراد  این

  به   روعش  تهران،  وقت  فرماندار  تهراني،  مصطفي  اما  دكر  اعالم   اندیدا ك  بعنوان  را  افراد  این  نام  و  انستد  بالمانع  اباحز

  1360/ 28/4  مور   تفسيری  نظریه  به   منجر   كه  نوشت  نامه  نگهبان   شورای  به   نيز  1360/ 24/4  در  و  كرده   نگارینامه

  ود ور  عدم  مشهور،  هایماركسيست  الحيتص  پذیرش  برای  انقالب  ابتدایي  هایسال   در  تردید.  شد  نگهبان  شورای

 . رسدمي نظر به بلجا تفسيری، نظریه صدور ز ا پس كشور وزارت از آنها  نام حذف درخواست و راشو  مستقي 

 .است بوده 67 اصل به ،99  اصل از بعد شورا استناد  بيشترین  ،مذكور الیحه رد برای. 5
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مي آیا  است،  نگهبان  شورای  ااصلي  خصوص  در  ه   آن  فاسق  قول  برای  به  توان  لتزام 
 د دیگر اعتباری قائل شد؟!اسالمِ فر

 در رابطه با مفهوم عدالت نظریات گوناگوني در فقه شيعه به شر  زیر ابراز شده است:  
 3شود؛ مي 2مروت  و تقوا با مالزمت باعث كه  نفساني 1* ملكه 

  مستند   شریعت  جاده  در  عملي  استقامت)  نفساني  ملكه  از  ناشي   4بيروني  و  خارجي  * اعمال
 5؛ (ملكه به

 1؛ (شریعت جاده  در عملي استقامت) ملكه با ارتباط بدون بيروني و خارجي مالاع * نفس 

 

  نوع   از   ا ر  ل تقاب  برخي .  ددارن  نظر   اختالف   فسق   و  عدالت  ميان  تقابل   نوع  وصخص  در   عدالت،   بودن   ملكه   به  قائلين  .1

  شود، مي  معنا  دارد  را  عدالت   به  اتصاف  قابليت  كه  يكس  در  عدالت  عدم   به  فسق   اساس  این  بر  دانند؛مي  ملكه  و  عدم

  الالحمجهول   و  رسيد  دیگری  به  توانمي  كدام  هر  عدم  از  و  داشت  نخواهد  وجود  فسق  و  عدالت  ميان  ایواسطه  پس

(  1429  سالمي،اال  النشر  موسسه:  ق  )   سوم  چاپ  ،2  ج  ،لعناوینا  ،مراغي  الفتا ميرعبد:  ک.ر)  ساخت  ملحق  بدان  را

  اما .(  384ص(  1425  مرتضوی،  انتشارات :  ق )  2  ج  ،رآنالق  فقه   في   كنزالعرفان  حلي،   سيوری  مقداد  لفاض   ؛736ص

  غ بالتازه   فرد  يتوضع  تبيين   عدم  جمله  از  -  است  وارد  عدالت  دانستن  ملكه  به  كه  ایرادهایي  به  توجه   با  فقيهان  برخي

  مشهوری ) تضاد نوع  از  را فسق  و  عدالت  ابل قت -زده  سر او  از فسقي  نه و  گرفته شكل  وی  نفس  در عدالت  ملكه  نه  كه

  ؛ 292ص (  1420  ق ،  علميه   حوزه  اسالمي  تبليغات   دفتر:  ق )  التقليد   و   االجتهاد  صدر،  رضا  سيد)  دانند مي(  حقيقي  نه

  ، (1393  دانش،   گنج :  تهران)  شش   چاپ   ، 4  ج   ،قحقو   ترمينولوژی   در  مبسوط   لنگرودی،   جعفری  جعفر  محمد 

 (.2758ص

  قائل   علمای   ميان  در   آن  لزوم   اما  شود، مي  انسان  از  مردم   تنفر  موجب   عادتاً  كه   است  اموری   ترک   یمعنا   به  مروت.  2

 . است اختالفي عدالت، ملكه  به

  ص (  1414  االعظ ،  الشيخ  تراث  قحقي ت  لجنه  اقری،ب  مطبعه :  ق ( ) العداله  في   رساله )  ه فقهي  رسائل   ،انصاری  مرتضي.  3

  بودن  ملكه.  10ص(  1390  اآلداب،  مطبعه:  نجف)  دوم  چاپ  ،1  ج   ،سيلهوتحریرال  خميني،  اللرو   سيد  ؛27و   24

  نبوده   مطر   آن  از  سخني  هيچ  ليح  عالمه  زمان  تا  اینكه  دليل  به  برخي  ولي  شود،مي  داده   نسبت  مشهور  به  عدالت

 .(254  ص( 1417  داراالسوه،: تهران) 17  ج ،العروه  مدارک اشتهاردی، ناه پيعل) ندارند لقبو   را شهرت است،

 . صغائر بر  اصرار عدم و  كبائر از اجتناب یا محرمات ترک و  واجبات  انجام .4

  ج   ،الفقيه  یحضره   ال  من  -  52ص  (1418  هادی،  امام  مؤسسه:  ق )  الهدایه  ،(صدوق  شيخ)  بابویه  بن  علي  بن  محمد .5

  نعمان  بن   مد ح م  بن  محمد  ؛(پدرش  رساله   از   قول   نقل )  380ص (  1413  ،االسالمي   النشر  سه مؤس:  ق )   دوم  اپچ  ،1

  فقها   این  به  را  مزبور  دیدگاه   انصاری  شيخ. )725  ص  ،(1413  مفيد،  شيخ  كنگره :  ق )  المقنعه  ،(مفيد  شيخ)  عكبری

:   ق )   3  ج  ،(المحشي)  ي وثقالالعروه   ي، گلپایگان  محمدرضا  سيد  ؛(7  ص  پيشين،  نصاری، ا  تضيمر:  است  كرده   منتسب

 . 189 ص( 1419 ،االسالمي النشر مؤسسه
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 2؛ (العداله اصاله) فسق ظهور عدم همراه  به * اسالم

 3.هرظا  حُسن  *

خصوص  مج  چون  در  كوتاهي  توضيح  به  نيست،  نظریات  این  تفصيلي  بررسي  ال 
اكتفا مي عدال  4شود. رویكرد چهارم  اصالت  به  شيعه  فقهای  از  قائل  برخي  مسلمان  در  ت 

در صورت عدم ظهور فسق هستند. برابر  5بوده و برای اثبات عدالت معتقد به كفایت اسالم 

 

  دوم   چاپ  ،2  ج  ،الحاوی  السرائر  حلي،  ادریس  ابن  ؛230  ص(  1408  الخيام،  مطبعه:  ق )  الوسيله  طوسي،  زه محابن .1

  مه لعالا  مؤسسه:  ق )  الفائده مجمع  حاشيه  بهبهاني،  وحيد  باقر  محمد  ؛117ص (  1410  االسالمي،  النشر  مؤسسه:  ق )

  التراث   داراحياء:  بيروت)  13  ج  ، كالملا  جواهر   نجفي،   حسن  محمد   ؛769  ص (  1417  البهبهاني،   الوحيد   المجدد

  سوم   پ چا  تبریزی،  غروی  علي   تقریر  ،الوثقيالعروه   شر   في  التنقيح   خویي،  ابوالقاس   سيد   ؛ 295  ص (  1981  بي،العر

 . 263و  253 ص(  1410 ارالهادی،د: ق )

 االسالمي،   لنشرا  موسسه:  ق )  3  ج  ،الشيعهمختلف  ،(عالمه)  حلي  یوسف  بن  حسن  از  نقل   به)  ي اسكاف   جنيد ناب.  2

  النشر   مؤسسه:  ق )  10  ج  ،الناضره   الحدائق  بحراني،  یوسف  از  نقل  به)  االشراف  كتاب  در  مفيد  شيخ  ؛(88  ص(  1413

(  1417  االسالمي،  النشر  سهمؤس:  ق )   6  ج   ،فالخال  ،(الطائفه  شيخ )  طوسي   حسن  بن  محمد   ؛(18ص (  تابي  االسالمي،

  را   اسالم(  510  ص)  نهایه  در  شيخ  اساس  این  بر. )217  ص(  1351  ،مرتضویه  مكتبه:  ق )  8  ج  ،المبسوط  -  218  ص

  المعارف   موسسه:   ق )  1  ج  ،فهاماالمسالك  ،(ثاني  شهيد)  عاملي  الدینزین  ؛(است  دانسته  كافي  طالق  شاهد  دو  برای

  دار :  بيروت)  پنج   چاپ   ،18  ج  ،الشيعهوسایل  حرعاملي،  شيخ   ؛403  ص   ، 13  ج  ،313و  312  ص   ( 1413  االسالميه، 

  و   العداله   اصاله   را  "العداله  من  الشاهد   في   یعتبر  ما"  باب  روایات  از  ستفادم  وی. )290  ص (  1406  العربي،   التراث   احياء

 (.ستا دانسته رازاح برای تفحص  وجوب عدم

  به   قول   این  انصاری  شيخ  نظر  در.  556  ص(  1406  االسالمي،  النشر  سسهمؤ :  ق )  2  ج  ،المهذب  طرابلسي،  براج  ابن.  3

  اثباتي   جنبه  را  آخر  تعریف  دو  بعضي  كه  است  ذكر  به  الزم(.  8  ص  پيشين،  انصاری،  مرتضي)  است  منسوب  دماق   اكثر

  ؛ 63  ص(  1404  هجره،دارال:  ق )  دوم  چاپ  ،القضا  كتاب   ي،آشتيان  حسن  دمحم )  اند دانسته  آن  تعبدی   طریق  و  عدالت

  و   عدالت  مقابل  فسقِ  خراساني  آخوند   ماا(.  253ص  پيشين،  خویي،  س ابوالقا  سيد  ؛40  ص  پيشين،  انصاری،  مرتضي

  در   ج مندر  ،العداله  في   رساله   خراساني،  كاظ   محمد)  داند مي  ظاهر   و  علني  فسق   را  واجبات   ترک   و  محرمات   ام انج

 (. 37  ص ،(1387 ،كویر: تهران) دوم چاپ ،خراساني نامهسياست یور،كد محسن

  پژوهشي   -علمي  هفصلنام  ،«اماميه  فقه   در   عدالت  واژه  شناسي مفهوم»  نجفي،  العابدیننزی:  ک.ر  بيشتر،  تفصيل  برای.  4

  در   عدالت  شرط  موارد  يبررس  مرزی،  لل  عليان  سلمان  ؛170-141  ص  ،(1391)  28  ش   نه ،  سال   دیني،  پژوهيانسان

 (. 1380) ق ،  دانشگاه  انساني، علوم  دانشكده اسالمي، حقوق مباني و  فقه شته ر ،ارشد ارشناسيك نامهپایان اماميه، فقه

 (. 280ص  ،13 ج پيشين، نجفي، حسن محمد) دانندمي ایمان دیدگاه، این به  نقائلي  نزد را  اسالم از مراد برخي. 5
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بعبارت دیگر، ظاهر   1دارد.را از فسق بازمي  كه صاحبش ای است  این دیدگاه، اسالم ملكه
حال مسلمان حاكي از عدالت و التزام به انجام واجبات و ترک محرمات شرعي است و  

 2عدم فسق است. اصل، 
اصطال    متأخران  ميان  در  نيز  رجال  عل   بكار    "مجهول"و    "مُهمل "در  یكدیگر  بجای 

كه نزد قدما این دو دارای    حالي  ردشود؛  مياستعمال  و مجهول در معنایي اع     3روندمي
داود  رو ابن از همين   4مرزبندی مشخصي بوده و مهمل مانند ممدو  مورد عمل بوده است.

نموده   تقسي   مجهولين  و  مجروحين  مهملين،  و  ممدوحين  بخش  دو  به  را  خود  رجال 
نيز  5است. اصحاب  است  معتقد  دیدگاه،  این  تأیيد  ضمن  شوشتری  عم  محقق  ل  بدان 

 

القضاء و  تضي انصاری،  مر  ؛38تا( ص بي  )بيروت: دار احياء التراث العربي،  10، جالكرامهمفتا سيدجواد عاملي،  .  1

كنگره    الشهادات اعظ )ق :  شيخ  بزرگداشت  فس124(، ص 1415انصاری،    جهاني  وقوع  كثرت  البته  معاصي  .  و  ق 

اصفهاني،   حسن  بن  )محمد  است  شده  اصل  این  تضعيف  ج اللثامكشفموجب  النشر    10،  مؤسسه  االسالمي،  )ق : 

  و   تبيّن  فسق،  عدم  به  عل   با  تا)  دانندمي  واجب  را  فسق  از  حصتف  كه  كساني  به  پاسخ  نيز در  ثاني  شهيد   (60( ص1416

 كرد   فسق   به   حك    الحال مجهول   درباره  توان نمي  و   است  ن مسلما  در  مانع  عدم  اصل، :  گویدمي(  شود  فين  ه   تثبّت 

 (.28  ص( 1390  فيروزآبادی،  منشورات: ق ) ، الدرایه عل  في  البدایه  شر   ثاني،  شهيد)

  مسلمان   اقوال   و  افعال   در  صحت  اصل  یا  ال ح  ظهور:  گرداندبرمي  چيز  دو  به   را   اصل  این  از  منظور   همداني  محقق .2

  به  توجه   با  را   دوم  مورد  این  او  هرچند  استصحاب؛   اصل  یا  دهد نمي  انجام  را  محرمات   و   كندنمي  ترک  را  واجبات   كه

  كندمي  رد  است  آن  معد  اصل،  كه  دیگر  وجودی  اسباب  به  آن  حصول   توقف  و  ماسال  بر  عدالت  وصف  بودن  زائد

  مخالفت   حال   اهرظ  این   با  برخي  البته (.  671ص (  تابي  لصدر،ا  مكتبه:  جابي)  2  ج   ، قيهالفمصبا   همداني،  رضا)

  دیده  نيز   آن  ف خال  بر  غلبه  نهمچني   ندارد؛  اعتباری  آن  از  ناشي   ظن   و  است  غلبه   آن  مبنای  آنكه  دليل  به  اند،كرده 

 (.285و  284ص( 1407 دارالعلوم،: بيروت) دوم  چاپ ، 1 ج ،لفقها هموسوع يرازی،ش محمد  سيد) شودمي

  نسب،   نظر  از)  نيست   ناشناخته   كه   است   كسي  اما   مهمل  ، شودمي  گفته  ناشناخته  فرد  به   رجال   عل    در  مجهول .3

 . است نرسيده  ما دست به او رباره د ذمي یا مد  هيچ ولي...( و شاگردان استادان،

  نظر   نقل  از  پس   نيز  ميرداماد .44ص (  1410  النشراالسالمي،  موسسه:  ق )  1  ج   ، جال الرقاموس  شتری،شو   تقي  محمد.  4

  في   الطاعنه  الجهاله   انّ»:  گيردمي  نتيجه  چنين   آن  از   پذیرفته،  را  مجهول  فرد  تروای  وی   كه   ایمسأله  در  اول   شهيد 

  الحال  غيرمعلوم  الراوی  كون  ال  هين،لتوا  و  التوثيق  ائمه  تلقاء  من  بها  المحكوم   هي  و  حهالمصطل  جهالهال  هي   انما  الروایه

:  ق )   السماویه  الرواشح  ميرداماد،  استرآبادی   باقر  محمد)  « تعدیل  ال  و  بجر    هتلقائ   من  عليه  حك    ال  من م  لكونه 

 (.عشر الثالثه الراشحه ،106 ص(  1422 دارالحدیث،

 . 225 و 29  ص( 1392  الحيدریه، المطبعه : نجف) داود ن اب رجال  حلي، داود ابن. 5



 161 |بهار و والیي نو

البته   1دانسته است.   "خبط عظي  "هول را اند. او عمل متأخرین در خلط دو نوع مج هكردمي
اعتماد   دليل  برخي  ندارد.  روایات  مهملين  به  اعتمادی  حلي  عالمه  ابن داود،  مقابل  در 

تر آنكه شيخ طوسي راستگویي جالب  2دانند. داود به راویان مهمل را »اصاله العداله« ميابن 
حتي اگر چنين شخصي در    3داند، وی كافي ميرا برای عدالت را  ثنقل حدی  وثاقت درو  

باشد! فاسق  خود  جوارحي  دار  4افعال  مورد  به  بسته  عدالت  اساس،  این  تعاریف  بر  ای 
  5توان تعریف واحدی را برای عدالت در موارد مختلف بدست داد. متفاوتي است و نمي

مفهومي واحد    نظر مييیرد، عقال پندانميدیدگاهي كه عدالت را  به  از  تر  اگر  رسد. 
به   توجه  با  شرط(  این  وجود  لزوم  فرض  )بر  انتخابات  داوطلبان  برای  نياز  مورد  عدالتِ 

مسئوليت و  تعریف مشكلوظایف  از  و  ارائه شود  تعریف خاصي  آنان  آفرین ترک  های 
زیرا اهد شد.  كبائر و عدم اصرار بر صغائر دست كشيده شود، بخشي از مشكالت حل خو

نداشته  هاگجای سابقه  اسالم  صدر  در  مجلس  نمایندگي  و  جمهوری  ریاست  چون  هایي 

 

  رواته   الذی   بالخبر  یعملون   مدوحون،م  رواته  الذی   بالخبر   ملونیع  كما  القدماء  فنری»:  دهدمي  ادامه  وی .1

 (.38 ص ،1  ج پيشين،  شوشتری، تقي محمد) «المطعونين یردّون انما و وحينغيرمجر

 ایشان .  68ص  ، 17ج  ؛66ص  ،15ج(  1409  العل ،   مدینه   منشورات :  ق )  ثالحدی  رجال    معج  خویي،  ابوالقاس   سيد .  2

  احمد   ه جمل  از  دیگر   علمای  و   وليد  بن   حسن   بن  محمد  استادش  و  صدوق   شيخ   جمله  از   قدما  مبنای   زیادی  موارد  در

  رد   را  آن(  راوی  اقتوث)  خود  مبنای  با  مغایرت  بدليل  كه  دانسته   العداله  اصاله  را  داود  ابن   و  حلي   عالمه  طاوس،  بن

  ج   ؛42  ص  ،12  ج   ؛284  ص   ، 4  ج  ؛ 122  ،121  ، 44  ص  ، 3  ج   ؛ 57  ص   ، 2  ج  ؛278  و  70  ص  ،1ج:  ک. ن.  است  كرده 

 . 62 ،33  ص ،20 ج  ؛163 ص ،18 ج  ؛51  ص ،16

  نفس  حبّ ایشان، نظر  به . داندمي وجه  من خصوص  و عموم  را  صداقت  و  عدالت  ميان  نسبت  معاصر  فقهای از  یكي. 3

  هوای   كه   است  این  مدار  دائر  حجيت»:  دهدمي  ادامه  انایش.  است  انسان  خطای  در  تأثيرگذار   امور   از  انينفس  هوای  و

  قسمت   آن  در   او  قول  باشد،   يشترب   متعارف   از  قسمتي   در   انسان  نفس   هوای   اگر   .نباشد  بيشتر   متعارف   از   شخص   نفس

  خبر   مبحث  اصول،  خارج  رسد  زنجاني،   ریشبي  موسي  سيد)  «است  معتبر  او  قول   هازمينه  سایر  در  ولي  ندارد؛  حجيت

 (. 1395/ 12/11 ،38 هجلس واحد،

  في   العداله":  گفت  توان مي  حقيقت  در  . 152ص (  1417  ستاره،:  ق )  1  ج  ،االصول   عده  طوسي،  حسن  بن   محمد.  4

 ".بحسبه شئ كل

.:  ک.ر.  ددارن  نظر   اختالف   گوناگون  مناصب   و   اعمال  حسب   به  عدالت  درجه  و   معنا   تفاوت   خصوص  در  فقها  .5

بر خال  .66-58  ص  ،10  ج  پيشين،  بحراني،  فیوس به  ف  همچنين  قاضي  برای عدالت  كه  یزدی  محمد كاظ   سيد 

استناد مي براجماع  بناء عقال و همانند  خكند،  اساس  بر  فقيهان  از  قاضي  ي  برای  را  تنها وثاقت  الهي،  از حك   اِخبار 

 (. 31ص  (1442الثقلين، )ق : منشورات فقه 2، ج ه الوثقيتعليقات علي ملحق العرودانند )یوسف صانعي، كافي مي
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صدر اسالم نيز با توجه  ها حتي در صورت شباهت با بعضي مناصب  است. اینگونه منصب
مسائل  در  عدالت  از  تعریفي  چنان  شاید  دارند.  نياز  جدید  تعریف  به  تفاوت،  وجود  به 

عالوه بر دشواری یا امتناع احراز، باعث كاهش    اجتماعي  در مسائلعبادی موجه باشد، اما  
مي كارآمدی  نخواهد    رای زشود؛  محسوس  نياز  مورد  تخصص  با  ارتباطي  شرایطي  چنين 

بهرهداشت   عدم  موجب  صرفاً  ميو  متخصصان  برخي  از  در  مندی  سخن  دیگر  به  شود. 
اد است،  یزا در آن  امكان خطمورد شرایط ذهني و كيفي كه احراز آن دشوار یا ممتنع یا  

رسد. در نتيجه  تغيير اصل شرط یا مفهوم آن یا شيوه تفسير و احراز آنها ضروری به نظر مي
دنمي رویكرتوان  آنها  برابر  و ر  اثبات  در  و  كرد  اتخاذ  كمي  و  عيني  شرایط  مشابه  دی 

 احراز شرایط مذكور سختگيری نمود.
،  باشد   "عدالت "مشابه،    طو شرای  "زام عمليالت "حتي بر فرض كه منظور قانونگذار از   

تری  های سادههایي در فقه وجود دارد كه ماهيت عدالت را متفاوت دانسته یا راهدیدگاه
این  احراز  برای  پيشنهاد مي  را  مانند دیدگاهشرایط  نيز طریق  دهد؛  مطلق را  هایي كه ظن 
مي عدالت  مي  1داند احراز  ممكن  را  غيرمسلمان  عدالت  عد  2د شماریا  رایا  ي  هوممف  الت 

 

  به   عل   باب  انسداد  آنها  دليل  .كنند مي  تصریح  عدالت  رایب  ظن  مطلق  اعتبار  بر  انصاری  شيخ  معاصرین  از  ضيبع .1

  عدم   اصل  به  رجوع  زیرا.  باشدمي  آن  به   جهل  موارد  تمامي  در  عدالت  عدم   اصل  به  رجوع  جواز   معد   و  عدالت

  در   احتياط  و  مطلوب  را  عدالت  به   ظن  خ،شي.  است  نظام  اختالل   و  حقوق  بطالن  مستلزم  جهل،  موارد  تمامي  در  عدالت

  تهراني،   نوری  ابوالقاس   قریرت  ،االنظار   مطار   ؛63ص  پيشين،  انصاری،  ضيتمر)  داندمي  شدید  حرج  جبمو   را  آن

  ، ( 1437  االسالمي،  الفكر  مجمع   :ق )   ،1ج  ،االصول   فرائد  ؛289ص  ،(1383  االسالمي،  الفكر  مجمع:  ق )  ،3ج

  نشر لا  مؤسسه:  ق )  الجماعه  ه صال  اصفهاني،  حسين  محمد  ؛758ص  پيشين،  بهاني،به  وحيد  باقر  مدمح.:  ک.ر.(  431ص

  لغویت  از جلوگيری برای  و اطمينان حصول امكان عدم دليل به نيز معاصر فقهای   از برخي. 198ص ( 1409 االسالمي،

  سيد )  انددانسته  افي ك  آن  اثبات  یبرا  را  ظن  و  شده   عدالت  باب  در  غيرص  انسداد  به  معتقد  عدالت،  بر  مترتب  احكام

  توان مي قها ف   كلمات در استقراء  از همچنين .( 2/1391/ 19 ، 59درس اعتكاف، فقه  ارجخ درس  زنجاني، شبيری  موسي

  جيت ح  عدم   اصل   با   ارتباطي   و   است  عقال  بناء   آن   اصلي  دليل   كه  كرد  اصطياد  را   "موضوعات  در  ظن   حجيت"  قاعده

:  اجتهاد  بكه ش  سایت  ، 9/3/1398  مشهد،  معرفت،  گفتمان   نشست   ي،لنكران  فاضل   جواد   محمد )  ندارد  احكام  در  ظن 

ijtihadnet.ir) . 

  دین   در  آنها   عدالت   ذمه،   اهل  شهادت   پذیرش  موارد   در   ه   اول   شهيد   ؛160ص  ، 14ج  ،االفهاممسالك  ثاني،  شهيد .2

  شهيد )  عاملي  كيم  نالدیجمال   بن   محمد)  دهدمي  ترجيح  فاسق  سلمانانم  به   را  آنها  حتي  و  داندمي  شرط  را  خودشان

 (.124  ص (1414 االسالمي، النشر همؤسس: ق )  2ج  ،الدروس ،(اول 
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یابد و  است و حسب مورد، معنای متفاوتي مي  2داند كه واجد معنای عرفي مي  1ذومراتب
دیدگاه مسلمانِنيز  شخص  خصوص  در  كه  جاری  مجهول  هایي  را  العداله  اصاله  الحال 

اما در رویه عملي شورای نگهبان با اینكه قانون هيچ تصریحي به عدالت ندارد،    3داند.مي
ظهور  بل اكه  عدم  سختگيرانهت شدر  نظریات  دارد،  آن  كار  راط  مالک  عدالت  درباره  ای 

 گيرد. قرار مي
مؤیّ  بعنوان  شهود  عدالت  درباره  تحقيق  لزوم  به  صالحيت  اگرچه  احراز  مسأله  د 

اما باید توجه نمود كه دشواری و عدم امكان احراز    4داوطلبان انتخابات استناد شده است،
شده   باعث  قضاعدالت،  مورویه  در  شرط    د ریي  بر  متوقف  قانون،  و  فقه  در  كه  شاهد 

بپذیرد،  عدالت اس  او را  بر عدالت بگذارد و شهادت  ت سختگيری نكند و حتي اصل را 
ه جرحي صورت بگيرد تا بدان رسيدگي شود؛ زیرا اجرای تكاليف دیني به طور  مگر آنك

انجام مي از دید عمومي  بهشود و تحقيق درباره  معمول دور  اسامكان  تيسخ آن  ت. پذیر 

 

 لزومي  و  كندمي   كفایت  نيز  آن  درجه  ترینپایين  احراز  ثبوتش،  برای  كه  دانندمي   اربردامری مرتبه  را  عدالت  فقها .1

  و   حقوق   بطالن  نظام،  الل اخت  ثبات آن سببگيری در  مراتب عدالت و اسخت   ست،ني  آن  درجه  نباالتری  احراز  به

  و   صمت قرار گيردعدالت در مرز ع  شود مي  باعث   امور   این  در   یگيرسخت  و   تضييق .  شودمي  الهي   احكام   تعطيلي

 پيشين،   انصاری،  تضيمر)  نيست  سازگار  سمحه  شریعت  با  این  و  شناخت  صفت  این  به  نتوان  را  معدودی  افراد  جز

  اآلداب،  مطبعه  :نجف)  ، 1ج  ،العروه مستمسك  حكي ،  محسن  سيد   ؛ 767ص  پيشين،   ني،بهبها  وحيد  باقر  محمد   ؛28ص

  بن   احمد  ؛33ص(  1403  الوفاء،  مؤسسه:  بيروت)  دوم  اپچ  ،85ج  بحاراالنوار،  مجلسي،  باقر  محمد ؛51ص  ،(1391

  جواهر   صاحب   نظر  به(.  249  ص  ،(1404  االسالمي،  النشر  مؤسسه  : ق )  3ج  ،البرهان  و  الفائده  مجمع  اردبيلي،   محمد 

  اطمينان   با  تواننمي  ه   بحراني  هاش   سيد  و  اردبيلي  محقق  انندم  افرادی  برای  حتي  عدالت،  دانستن  ملكه  صورت  در

 (. 295ص ،13ج پيشين، نجفي،  حسن محمد ! )كرد عدالت  به حك 

 . 69 ص(  1410 البيت، آل : مشهد)  4ج ،االحكاممدارک عاملي، محمد سيد .2

  ، كرد  كشف  است   نهاني  امور   از  كه   را   ملكه  این  بتوان   تا   است   الزم  عاشرتم  ،تعدیل  برای   ه ك  معتقدند   فقها   برخي.  3

. دارد  وجود  فرد  از  معصيت  مشاهده   امكان  ه   معاشرت  بدون  زیرا  تنيس  الزم   چيزی  چنين  جر   برای  كه  حالي  در

  اشف ك ي ول است  خفي ت عدال ملكه  كه  چرا شمارد، مي اقوی  را  معاشرت وم لز عدم  مورد دو  هر  در  عروه  صاحب اما

  ي، االسالم  النشر  موسسه:  ق )  6ج  ،الوثقيروه عال  یزدی،  كاظ   محمد  سيد)  باشدمي   آشكار  امری  ظاهر،  حسن  یعني  آن

 (. 269ص ،17ج پيشين، اشتهاردی، پناه علي ؛12مسأله  ،516ص( 1417

  حيت صال  احراز  حقوقي  مباني)   صالحيت؟  احراز  یا  برائت  صلا  مجلس؛  ندگينمای  یادداشت  الهام،  نيغالمحس.  4

 . 1381/ 17/06 ،1747ش   كيهان، روزنامه ،(اسالمي شورای  مجلس  نمایندگي نامزدی



 1400زمستان |  73شماره  | 23 دوره| عمومي پژوهش حقوقعلمي  فصلنامه  | 164

كنند و به حك  ظاهر  قضات معموالً به شغل و معلومات و منش اجتماعي شاهد توجه مي
 1گذارند. صحت و اعتماد به او مي انساني متعارف و اجتماعي، اصل را بر

)تبصره    به  است  الزم  قاضي  برای  عدالت  احراز  قانون،  و    1313ماده    1تصریح  ق.م 
ر كافي نبوده و برای شاهد جر  یا تعدیل، در اثبات  ظاهسن ( و حُق.م.ا 177ماده  1تبصره 

مولد كه از  ق.م.ا(. در مورد احراز طهارت    195یا نفي عدالت، عل  الزم است )تبصره ماده
داند. حال اگر در جایي كه  شرایط شهادت است نيز رویه محاك ، شناسنامه را كافي مي

این  دارد  وجود  عدالت  عشرط  ميگونه  دشومل  چرا  متن    رد؛  در  شرط  این  كه  موردی 
  تصریح  تر از آن مدّنظر بوده و حتي به لزوم احراز ه ای پایين قانون وجود ندارد و مرتبه

ای  است،  چنين سختگيری مينشده  مادهن  و    191شود؟ همچنين طبق  امكان جر   ق.م.ا، 
فرآیند   در  شهادت  استماع  صورت  در  لذا  دارد.  وجود  شاهد  صال تعدیل  حيت،  احراز 

شود، باید حق جر  شاهد را داشته باشد؛  لبي كه صالحيتش از طریق شهادت رد ميطودا
مي كه بنابراین  را  فردی  مس  بایست  تحقيقات،  در  گرفته  سخنش  قرار  صالحيت  ردّ  تند 

بشناسد تا بتواند از طریق خدشه در اعتبار شهادت او حق خود را استيفا كند، اما آیا چنين  
 شود؟ ه به رسميت شناخته ميدشصالحيت   شخص ردّ حقي برای

درباره  2 داوری  در  امانت  مثابه  به  منصب  از  نگدبان  شورای  تلقي  نقش   .
 شرایط داوطلبان 
شود؛ امانت نوع  مالكي )قراردادی(، قانوني )شرعي( و قضایي تقسي  مي  امانت به سه نوع

نند ولي قهری  ما دومت نوع ؛ امانردگي اول كليه عقود اماني مانند ودیعه و عاریه را در برمي
باشد. در امانت نوع دوم كه ناظر به رعایت غبطه  و ملتقط و امانت نوع سوم از قبيل قيّ  مي

نظارت پسيني را   2نوعي است قانون به پيروی از نظر مشهور فقها و مصلحت فرد به صورت 
را  ایطي  م شرت نوع سوولي در امان  3در نظر گرفته اما شرط عدالت را الزم ندانسته است. 

پيش بر قيّ   )مادهای  است  نموده  حاصل    1231بيني  اطمينان  مصلحت  رعایت  از  تا  ق.م( 
شر هيچ  دارای  كه  اول  نوع  امانت  در  برعكس  اضافهكند.  انعقاد  ط  صرف  نيست؛  ای 

 

 . 42ص  ،2ج پيشين، كاتوزیان، . ناصر1

 . 535ص( 1415  االسالمي، الفكر مجمع: ق ) 3ج ،المكاسب انصاری، . مرتضي2

 . است مطلب همين از حاكي ه فق از پيروی  به نيز م .ق 1184ماده. 6 مسأله  ،13ص  ،2ج  پيشين، ي،خمين اللرو  سيد. 3
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مي فرد  دانستن  امين  باعث  او  قرارداد  ید  نشده،  ثابت  تفریط  یا  تعدّی  كه  مادامي  و  شود 
مين دانستن اوليه  نت او توسط مودع، معير یا... نيز چون با اامای عدم احتي ادع  اماني است.

نمي پذیرفته  دارد،  اختال منافات  اليمين(.  اال  االمين  علي  )ليس  شيعه  شود  فقه  در  كه  في 
راجع به شرط عدالت وصي وجود دارد نيز ناشي از این است كه آیا وصي ملحق به امين  

تي قاضي موظف به نصب قّي  یا ض ّ امين  قوت دیگر،  به عبار  1مالكي است یا امين شرعي. 
)نه   بود  مالكي  امانت  اگر  اما  اطمينان را منصوب كند،  موثّق و مورد  باید شخصي  است، 

(، امين به معنای غيرغاصب و غيرضامن است و انتخاب او صرفاً وابسته به اراده فرد  قضایي
از ندارد.  لزومي  امين  بودن شخص  و صالح  درو  این   بوده  ودیعه،    رفقيهان  عقودی چون 

ندانسته الزم  را  عدالت  شرط  شركت  و  اجاره  مضاربه،  رهن،  وكالت،  در  عاریه،  اما  اند، 
 2دانند كه حاك  فرد عادل را بعنوان مؤذّن نصب كند.يمانند اذان، مستحب م موردی

نسبت   را  االطالق  اصاله  عدالت،  اشتراط  بر  دليل  وجود  عدم  صورت  در  به    مراغي 
رباره موارد اشتراط  ای را د داند و ضابطه، عقود و عبادات بالمعارض ميتايف، ضمانتكال

مي مطر   دیعدالت  از  ]تكليف[  مسقط  شخص،  فعل  یا  قول  بر  كند:  حجت  یا  گری 
مال  بر  مسلّط  او  )دست  باشد  مالك  نظر  بدون  دیگری  حق  یا  مال  اميِن  باشد؛  دیگری 

باشد(. مالك  اذن  بدون  مله دالجم  از  3دیگری  نيابت در  در    راغيیل  با  تشابه وكالت  ردّ 
دومي  از  عدالت  شرط  تسرّی  عدم  نتيجه  در  و  فعل    4عبادات  در  صحت  اصل  اولي،  به 

 

 . 38  سألهم ،102ص  همان،. 1

.  دانندمي  شرط  را  عدالت  ه   قاضي   منصوب   مترج  و  كاتب   برای  فقها.  336ص   ،9ج  پيشين،  ،بحراني  یوسف .2

 .(109و 106ص  ،40ج پيشين، نجفي، حسن محمد: نك)

»كندمي  ذكر  را   هایينهنمو   تعریف،   این  از   پس   وی .  727و 726ص   ، 2ج  ،العناوین  مراغي،  فتا  ميرعبدال .3   شاهد، : 

  به  و  مرده  یا زنده  طرف از اع ) تعباد  نوع هر در  نایب اموال، مقسّ  اموال، امين صدقه،  عامل مترج ، كاتب، قاضي،

  مالي   حقوق  آوریجمع  برای  و  ن دیوانگا  و  ينغایب  و  ایتام   اموال   برای  حاك   امين  ،(مكلف  وكيل  یا  خود  از  نيابت

  ان، گدیوان  و   اطفال   اموال   بر  وصي  وصایت،  یا  وقف  بر  نظارت   در  حاك   منصوب  ،(تزكا  و  خمس   ندمان)

  شده،   سپرده  او   نزد  مال  مستودع[  محجوریت  و]  عذر  هنگام   كه  ایودعي  حاك ،  جانب   از  مالي   حقوق  كنندهتوزیع

:  ق )  1  ج  ،ائدلفو ا  و  القواعد  ،(اول  شهيد)  عاملي  مكي  الدینجمال   بن  محمد.:  ک.ر.«  هااین  نظایر  و  جماعت  امام

 . 64قاعده   ،219ص ،(تابي المفيد، مكتبه

  تراث   احياء  دار:  بيروت)  2ج  ،البهيه الروضه  ثاني،   هيد ش)  داد  نيابت   عادل   شخص   به   باید  حج  برای  ه ن نمو   عنوان ب .4

 . (197ص ،(تابي العربي،
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صحت فعل وكيل است كه در نيابت ممكن نيست؛ چون نائب، فعلي  مسلمان برای اثبات  
انجام مي غير  از  نيابت  به  مسلمرا  فعل  در  الصحه  اصاله  و جریان  بجایدهد  مسلمان    اني 

 1گر ممكن نيست.ید
توان دید؛ وقتي پس از موت مرتهن، راهن  تفكيك ميان امانات را در باب رهن نيز مي 

ند باید شخص ثالثي را با توافق یكدیگر انتخاب كنند و و وارث مرتهن یكدیگر را نپذیر
از    شخص ثالثاگر به توافق نرسند، حاك  فردی را تعيين خواهد كرد؛ اما شرایط این دو  

است.  لحاظ متفاوت  ه   با  در    2عدالت  ودیعه،  مورد  بازگرداندن  خصوص  در  همچنين 
صاحب   3گذارد.دیعه ميصورت خوف تلف و تعذّر ردّ آن، حاك  آن را نزد فرد عادلي و 

منصوب حاك  بحث كرده، عدالت را در صورت    4جواهر كه از لزوم عدالت برای قاس ِ 
به دليل وكال  نتراضي طرفين  ق.آ.د.م    469و    466این تفكيك در مواد    5داند.ميت الزم 

همان قانون درباره    268و    258درباره موانع انتخاب داور توسط دادگاه یا طرفين و مواد  
 شود.اع امر به كارشناس منتخب دادگاه یا طرفين نيز مشاهده ميارج
به لحادر دوران مشروطه، علمای مشروطه  نمایندگي مجلس را  ز جنبه  ظ فقهي اخواه 
دادند. آخوند  به باب وكالت ارجاع مي  كردند و شرایط مبعوثان ملت رالت تحليل مياكو

بخراساني مي للحجه، الزم است  »ایضاحاً  فرمایند  نویسد:  ابالغ و ذهني همه  ملت  قاطبه  ه 
االصاله   و  باالستحقاق  ملت  خود  را  مملكت  امور  كليه  زمام  مشروطه،  مملكت  در  كه 

ی دارالشورای كبری تفویض همين وكالت به وكالء عظام  ال ك انتخاب وحقيقتاً  مالك، و  
ز فقها با  ني   وكالتدر    6امور.«   و حاكميت مطلقه دادن به آنهاست در مدت مقرره بر كليه

 

  عدالت   نبأ،   آیه  به   توجه   با  قهاف   اما  است   يحصح  ه    فاسق   توسط  عبادت   البته.  728ص  ن، پيشي  مراغي،  ميرعبدالفتا  .1

  حكي ،   محسن  سيد. )است  شده   هپذیرفت   مستحبي  حج  در  تنها  فاسق  نيابت  و  د نادانسته  الزم  عبادت  از  اِخبار  برای  را

 .( همان ثاني، شهيد  ؛124ص  ،7ج پيشين،

 . 90ص  ،4ج پيشين،  ثاني،  شهيد .2

 . 243ص همان، .3

 . است نطرفي   حق تمييز  معنای به قسمت .4

 .327ص ،40ج پيشين، نجفي، حسن مد مح. 5

(  1395  ني،:  تهران)  دتجد  آستانه  فيرحي،  داود  از   نقل   به   ؛ 310ص  ،3ج   ،فتوایي  فقه   خراساني،  كاظ   محمد  .6

 . 390ص
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اند و جز در اسالم و عدالت را الزم ندانسته  1استناد به نياز عمومي و تسامح در احكام آن، 
نایيني به تناسب حك  و موضوع،    2دانند. مي  را جایز  ر و فاسقموارد معدودی، وكالت كاف

مي را الزم  و حقوق  سياست  و تخصص در  اموری چون  اجتهاد  از  را  نمایندگي  اما  داند 
به نظر او »جدا كرده و عدالت را در آن ضروری نميقضاوت   عقد مجلس شوراى  بيند. 

است امور  ي سمملكت و    و حفظ  ملّى براى نظارت متصدّیان و اقامه وظائف راجعه به نظ
احقاق و  برا  امّت  از  نه  است،  ملّت  شرعيّه  حقوق  نماز  ]قضاوت[  ى حكومت  و  فتوى  و 

بى و غير مرتبط به این امر است، چنانچه صفات  جماعت، و شرایط معتبره در این باب اجن
امّهات آنها ذكر شد، اجنبى و بى[  وكالت و نمایندگي]الزمه در این باب   ط به  ربه  كه 

است، و از براى مراقبت در  [  ت، برخي وجوه وكالت كه قصد قربت دارد.یوال]ابواب  آن  
مج هيئت  عضویّت  همان  شریعت،  احكام  با  مخالفة  آراء  صدور  انحصار  عدم  و  تهدین 

   3كند.«وظيفة رسميّه ایشان در همين شغل، اگر غرض و مرضى در كار نباشد، كفایت مى
ا  قانون  نيزدر مشرو  مذاكرات  از فقهای حاضر در مجلس،    كه یكي    بيني مي  ساسي 

ذكر شرط عدالت در قانون اساسي    4داند.جمهور منتخب را امين از جانب مردم ميرئيس  
تواند مؤیّدی بر تفاوت  انتصابي و عدم ذكر آن برای مناصب انتخابي نيز ميبرای مقامات  

ف  از  برگرفته  و  منتخب  و  منصوب  امين  برای  الزم  باشد.شرایط  همين  قه  دليل    به 
انتخابات  داوطلبان  شرایط  احراز  با  دولت  توسط  استخدام  نظر    5همانندسازی  به  صحيح 

 رسد.نمي

سوره نساء )انّ اللَ یَأمُرُك  اَن    58برائت به آیه  برخي برای رد كاربرد اصول صحت و   
حيت را  الاحراز ص  دن منصب،كنند و با بيان امانت بوتُؤَدّوا االَماناتِ اِلي اَهلِها( استناد مي

 

 . 52ص ( 1415 البيت، آل: ق ) 15ج ،الفقها تذكرۀ  حلي، یوسف بن . حسن1

  سيد   حاشيه  ،النجاه وسيله  اصفهاني،  نلحسابوا  سيد  ؛24ص   ،6ج  ،الشيعهمختلف  -  35ص  پيشين،  لي،ح  عالمه .2

 . 508ص (  1422 خميني، امام آثار نشر و   يتنظ مؤسسه: ق ) خميني اللرو 

  ق ،   هعلمي   حوزه  مياسال  تبليغات  دفتر :  ق )  ورعي   جواد   سيد   تصحيح   ،الملهتنزیه  و  االمهتنبيه  نایيني،   حسين   محمد  .3

 . 125ص( 1424

 . 1115ص  ،1358  سال  اساسي قانون  بررسي مجلس  مذاكرات و مشر در  شيرازی ممكار  ناصر  . سخنان4

  صالحيت   احراز   حقوقي  مباني)  صالحيت؟   احراز  یا  برائت   اصل  مجلس؛   نمایندگي   یادداشت   ،لهاما  غالمحسين  .5

 . 1381/ 17/06 ،1747ش   هان،كي روزنامه ،(اسالمي شورای  مجلس  نمایندگي نامزدی
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پرسيد:  مي  1دانند.برای آن الزم مي امانت"منصب "توان  آیا  ا  ،  ز جانب چه كسي است؟ 
های الزم برای آن  عي متقني درباره صالحيتامانت شرعي و از جانب خداست و دليل شر

  وجود دارد یا آنكه امانت، مالكي و از جانب مردم است؟ یا اینكه امانت مالكي از سوی 
های الزم برای این امتياز را  در آن صورت حاكميت باید صالحيت  هكاسي است  نظام سي 

 2احراز كند و منصب را نصيب هر كسي نكند؟

 به اصل عدم در ارزیابي صالحیت داوطلبان  . استناد شورای نگدبان 3
بررسي صالحيت در  است كه  انتخاباتي چنين  قوانين  در  اصل عدم  بر كاربرد  را  اصل  ها 

گذارند و در موارد تردید كه عل  به وجود شرایط  ني الزم ميونشرایط قاواجدیت    عدم
ميندارن ردّ صالحيت  را  داوطلبان  كهد،  فردی  ميان  اساس  این  بر  قطعاً صالحيت    كنند. 

ندارد و فردی كه صالحيت او مورد تردید است، در عمل تفاوتي نيست. از منظر شورای  
ي یا شرط اثباتي برای تصدّی مسئوليت  ضتر نوع مق اباتي، هنگهبان چنانچه در قوانين انتخ

المدعي( )البّينه علي  اثبات كرد  یا  باید آن را احراز  باشد،  وگرنه در صورت    لحاظ شده 
گذارند. زیرا همه چيز  شرایط مي  دليل مبني بر وجود شرایط قانوني، اصل را بر نبود  فقدان

ا و  است  عدم  به  مسبوق  و  حادث  خداوند  جز  یقين  ها  نسانبه  پيدا    هب تا  چيزی  حدوث 
اما چرا چنين    3دهند. اصل را بر عدم آن قرار مي  كنند، بلكهنكنند، به وجود آن حك  نمي

 

 . 1382/ 10/ 15 ،3273ش   همشهری، ه نامروز قانوني، نظارت اسماعيلي، . محسن1

  به  اول مبنای  شد؛ خواهد فاوتيمت سياسي  نظام  تشكيل   موجب فوق،   مباني  از م كدا  هر  انتخاب  كه  داشت  هتوج . باید 2

. است  ترنزدیك  جمهوریت  به  كه  دگردمي  تشكيل  وكالتي  نظام  دوم،  مبنای  اتخاذ  با  ولي  است  ترنزدیك  والیي  نظام

  اصل   اگر  ویژه   به  ود؛شمي  منبعث  عمومي  حوزه   انمالك  بعنوان  مردم  از  نيز  انتخاب  نظریه  بنایم  رب  فقيه  والیت  البته

مردم   كه  گيرد  قرار  عزیمت  نقطه   هاانسان  برابری   و  خویش  نفس  و   مال   بر  ادافر  تسلط  والیت،  عدم آن،  نتيجه    در 

.(  27ص    ،1  ج  االسالميه،  الدوله  قه ف   و   الفقيه  هوالی  في  دراسات  حسينعلي،  منتظری.:  ک.ر)  باشند.   شتهدا  والیت

  سرنوشت   تعيين  بر  حاك   و  مسلط  را  انسان  خداوند  داردمي  بيان  كه  نيز  56  صلا  مانند  اساسي  قانون  از  يفرازهای

 . است فقيه  والیت به رویكرد همين مؤید  داده، قرار  خویش اجتماعي

  صالحيت   احراز   حقوقي  مباني)  صالحيت؟   ازاحر  یا  برائت   اصل  مجلس؛   نمایندگي   یادداشت   الهام، ني غالمحس.  3

  مشاهده  برای  همچنين   .17/06/1381  ،1747ش    كيهان،  روزنامه  ،(مياسال  شورای   مجلس   نمایندگي  نامزدی

محمد  ک.ر  دیگر؛  یكسان  هاییادداشت    الحيت، ص   احراز  رورتض  حقوقي   مباني  یادداشت  جهرمي،  بهادری : 

  دیدگاه  از  صالحيت  رازحا  یادداشت  محبي،  ليجل  ؛( www.shora-gc.ir)  نگهبان  شورای  سایت  ،02/03/1392

 . 27/10/1390 مشرق، خبرگزاری  ي،حقوق  مباني  و قانون 

http://www.shora-gc.ir/


 169 |بهار و والیي نو

انت  معياری اعمال ميخابفقط در خصوص  عاقلشوندگان  درباره شرط  و  بودن كه  شود 
مورد  ابات در  گردد؟ مجریان و ناظران انتخاعمال نمي  1كنندگان مطر  شدهبرای انتخاب

بعضي از شرایط داوطلبان نظير اعتقاد به اسالم و نظام، امكان  شرط كيفي كه نسبت به    این 
را اصل  دارد،  مدرک  ارائه  و  اثبات  برای  مي  بيشتری  را بر صحت  حال  ظاهر  و  گذارند 

دهنده تبعيت از معيارهای دوگانه است. البته دليل تكيه بر  دهند و این نشانمالک قرار مي
دشواری یا ناممكن بودن احراز برخي شرایط كيفي است كه    ،ظاهر حالل صحت و  اص

انتخاب شرایط  برخي  مورد  ميدر  صادق  ه   یكس  باشدشوندگان  رفتاری  اقتضای  ان  و 
دارد. به عبارت دیگر، شرایط كيفي و ذهني به لحاظ احراز نيز متفاوت با شرایط كمي و  

مي دليل  به همين  و  هستند  معيني  اثباتييان شرای بایست  اثبات    ط  وقتي  قائل شد.  تفصيل 
  امور دروني افراد دشوار یا محال باشد، مدعي كسي است كه وجود شرایط و صالحيت را 

تواند این امر به ظاهر  احتي با نشان دادن موارد نقض اعتقاد و التزام ميكند و به رانكار مي
 عدمي را اثبات نماید.

قا  مواد  از  اشارهعيت داوطل ضوگر  بياننوني كه  اگر چه در هيچ یك  به  بان است،  ای 
نشده است و در همه موارد، وضعيت دوگانه تایيد یا ردّ    "عدم احراز صالحيت"وضعيت  

فرض اصل  اما شورای نگهبان در مقام عمل و مبتني بر پيش   2خورد، ميچش   صالحيت به
  ع نرده و ماایجاد ك  عدم واجدیت شرایط قانوني، وضعيت سوم )عدم احراز صالحيت( را

هرچند شورا از بكار بردن عبارت ردّ    3از ورود افراد زیادی به عرصه انتخابات شده است. 
احراز   عدم  عبارت  از  و  دارد  اِبا  ميصالحيت  استفاده  اما  صالحيت  عدم    "الزمه"كند، 

ردّ صالحيت است. وقتي    -با توجه به كاربست اصل عدم توسط شورا   -احراز صالحيت  
ب ردّ  شورا  ش رای  احراز  صخ صالحيت  عدم  عبارت  نشده،  احراز  او  صالحيت  كه  ي 

ست كه نوعي مجازگویي  برد، در واقع اطالق ملزوم بر الزم كرده اصالحيت را بكار مي
نشده، صرفاً  احراز  او  ردّ صالحيت شخصي كه صالحيت  است گفته شود  ممكن  است. 

از ردّ صالحيت آن شخص،  نه ثبوتي؛ لذا  نتيجه گرفت كه    ن توانمي  اثباتاً   اثباتي است و 
با ردّ صالحيت آن   باید توجه داشت كه  اما  قانوني الزم است.  فاقد شرایط  نيز  ثبوتاً  وی 
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ب عرفشخص  عدم،  اصل  واسطه  جمله    ه  از  او  در  الزم  قانوني  شرایط  وجود  به  نسبت 
گيرد؛  يشود و شخص در موضع تهمت قرار ماعتقاد و التزامِ وی به اسالم دچار تردید مي

گردد. همچنين در كنار استدالل  گویي فرض برائت برای این شخص نقض مي  وراز این 
رد نظر قرار گيرد و اهميت  بایست موماعي نيز ميمنطقي، پيامدهای استنباط در مسائل اجت 

انسان  آبروی  و  با عِرض  لذا  نشود.  واقع  مغفول  اسالم  به  التزام  و  اعتقاد  عدم  فرض  با  ها 
  -اجتماعي شخص، مجالي برای تمسك به اصل عدم    هيت و وجهه در حيث توجه به خدش 

بگذری  از اینكه حجيت    1ماند.باقي نمي  -كه در عمده موارد استصحاب عدم ازلي است 
و  اس متيّقن  یعني وحدت  استصحاب  اركان  از  یكي  فقدان  به  توجه  با  ازلي  عدم  تصحاب 

برجسته،    يلوران اصواز دانش  با اشكال و تردید جدی مواجه است و شماری  2مشكوک،
 3پذیرند.يصحت آن را نم

بنا بر استفاده از اصل عدم باشد، مي  توان آن را در موارد دیگری ه  تصور  البته اگر 
یا ميزان وجود شرط  كرد؛ مثاًل  در مواردی كه اصل وجود شرط خاصي )مانند عدالت( 

تردید باشد،   دوطلب مورم( در داقانوني خاصي كه دارای مراتب است )مانند التزام به اسال 
شود. نمونه دیگر اصل عدم درباره اصل عدم اشتراط نسبت به كل یا بعض آن جاری مي

به سابقه فرد داشته و اگر وجود یا عدم آن به طور اسالم است كه بستگي    شرط التزام به
 توان اصل را بر عدم فسق و معصيت گذاشت.یقيني معلوم نشود، مي

 

محقق1 . پذیردنمي  شود،مي  دماء  بر  تهج   به  منجر  وقتي  است،  امارات  از  كه  را  واحد  خبر  به  تمسك  حلي  . 

  جواهر   صاحب  نكهچنا  و  ندارد  خصوصيتي  دماء  طبعاً(  114ص   ،(1389  اب،اآلد  مطبعه:  نجف)  ،4ج  ،االسالمشرایع )

  حال .(655ص ، 41ج  پيشين، نجفي، حسن محمد ) باشد    ه  نفس از  بيشتر  برخي نزد عِرض  اهميت  شاید  دارد،مي بيان

  اصول  از  كه  را  عدم  اصل  توانمي  چگونه  كرد،  مخدوش را  مردم  اعراض  تواننمي  واحد  خبر  اماره   به  تمسك  با  وقتي

  در   است،  دیدتر  محل   آن  حجيت   پذیرش  كه   ازلي  عدم   اصل  ه   نآ  ،است  امارات  ز ا  ترپایين  ای مرتبه  در  و   عملي

 داد؟  قرار  استفاده  درمو  مه  امور

 . است محمول  انتفاء به سالبه سنخ از مشكوک قضيه  و موضوع انتفاء به  سالبه نوع از  متيقّن قضيه چون .2

محمد 3 (  1404  االسالمي،  رلنشا  مؤسسه:  ق )  2ج   كاظمي،  علي  محمد  تقریرات  ،االصول فوائد  ائيني،ن  حسين  . 

  ؛ 338و  337ص    ، (1415  تفكر،:  تهران)  منتظری  سينعلي ح  تقریرات  ،االصول نهایه  بروجردی،  حسين  سيد   ؛ 536ص

  ، الهدایه انوار  -  269ص (  1414  خميني،   امام  آثار   نشر  و  تنظي   مؤسسه :  ق )  2ج  ، الوصول مناهج  خميني،  الل سيدرو 

 . 351ص ( 1413 ،ينيخم امام  آثار نشر و  تنظي  مؤسسه: ق ) 2ج
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از وضعيت افراد مسلمان به لحاظ عدالت و عدم   ایانهگی سهبندن تقسي مشهور فقيها 
ارائه مي و مجهولعدالت  فاسق  عادل،  نم  1الحال. كنند:  فسق،  اصل عدم  با  توان  ياگرچه 

ای نفساني است اثبات كرد اما اعتبار  عدالت را كه امری وجودی و طبق یك نظریه، ملكه
فقيهان نسبت دادن فسق به فرد   برخي از  مين اساسخود این اصل مورد اتفاق است. بر ه

توان اصل عدم فسق را در مورد فرد  در نتيجه مي  2اند.الحال را موجب تعزیر دانستهمجهول
پایين الحامجهول مرتبه  و  برد  بكار  آن  ل  از  ه   اسالم  به  عملي  التزام  كه  را  عدالت  از  تر 

 دسته است، اثبات نمود.  
دیگری كه در خصوص وجود  مي  دعبا اصل    این اصل  ممكن است اشكال شود كه 

باشد و در نتيجه تساقط خواهند كرد؛ در پاسخ به این  شرایط قانوني است، در تعارض مي
مي گف ایراد  قانوني  توان  شرایط  وجود  عدم  اصل  و  فسق  عدم  اصل  تعارض  در  ت: 

جيده  سالمي سنبایست اولي را مقدم شمرد. زیرا ابتدا وضعيت فرد نسبت به دستورات امي
شرایط    دهخوا  وجود  عدم  اصل  بر  سببي  اصل  عنوان  به  فسق  عدم  اصل  نتيجه  در  و  شد 

اصل   عنوان  به  قانون  در  مذكور  بودیني  خواهد  مقدم  بين  مسّببي  از  را  آن  موضوع  و  د 
پس اصل عدم را نه درباره صالحيت، بلكه درباره منشأ آن باید اجرا كرد و گفت   3برد.مي

 ."لعدميل علي اعدم الدليل دل"
عدم صالحيت در حقوق عمومي و اصل عدم والیت در فقه نيز از دیگر مسائلي    لصا 

مي مطر   داوطلبان  صالحيت  احراز  بحث  در  كه  اگاست  برخيشود.  عدم    ،رچه  اصل 
نشأت را  داوطلبان  صالحيت  صالحيت  احراز  مورد  در  و  دانسته  عدم  اصل  از  گرفته 
ود از اصل عدم صالحيت، بنابر ه مقصاشت كجه دد توبای   اما  4نمایند، انتخابات جاری مي

و   قدرت  صاحبان  اختيارات  محدودیت  شده،  مطر   مدرن  عمومي  حقوق  در  آنچه 
مستند كر و  دولتي  به صالحيتمقامات  آنان  است. دن تصميمات  قانون  در   5های مصر  

 

 . 274ص  ،2ج  ،رالوسيلهتحری  خميني، اللسيدرو  .1
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 . 27/10/1390 مشرق، ریخبرگزا قوقي،ح مباني  و قانون   دیدگاه  از صالحيت  رازاح یادداشت ،محبي ليجل .4

  تجاوزات   از  جلوگيری  و  عمومي  منافع  حفظ  منظور  به  «تيلدو  مأموران»  صالحيت   حدیدت  یعني   نداشتن  . صالحيت5

  از   و  بكند  عمل  دخو   صالحيت  به  است  كرده   مقرر  دولت  كه  حدودی  در  است  مكلف  دولت  مأمور.  آنها  تعدیات  و

  و   447و  446ص(  1395  سمت، :  تهران)  بيست    چاپ   ،اداری  ق حقو   مؤتمني،  ائي طباطب  منوچهر )  ننماید   تجاوز   ه   آن
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نمي مسئول  مقامات  انتصاب  یا  انتخاب  مورد  در  صبنابراین  عدم  اصل  از  الحيت  توان 
كراس از    د تفاده  پس  افراد  این  اختيارات  و  اقدامات  خصوص  در  صرفاً  اصل  این  بلكه 

دارد.  انتصاب كاربرد  و  دیدگاه شورا  انتخاب  مدافعان  برخي  تغایر  حتي  به  نيز  نگهبان  ی 
مي مطر   عمومي  حقوق  در  كه  صالحيتي  عدم  در  مفهومي  كه  صالحيتي  عدم  با  شود 

 1دارند.  نست، اذعار شورا ا بررسي صالحيت كاندیداها مدّنظ
مي  استدالل  گاه  نيز  والیت  عدم  اصل  خصوص  آنِ  در  از  تنها  والیت  كه  شود 

در زمان غيبت، وليّ فقيه از جانب خداوند  و در مرحله بعد پيامبران و ائمه )ع( و  2خداست 
فقيه   ولي  جانب  از  مأذون  و  منصوب  نيز  نگهبان  شورای  اعضای  و  هستند  والیت  دارای 

بنابباشمي جز  ند.  نمي  زاراین  طریق كسي  سلطهاین  و  والیت، صالحيت  ای كسب  تواند 
مطابق اصل عدم   والیت، ردّ صالحيت  كند و در صورت شك در واجدیت صالحيت، 

 3گيرد.صورت مي
نمي  نظر  به  استدالل درست  زیرا  این  و حاكميت  رسد؛  سنخ والیت  از  هر صالحيتي 

ت و وكالت است و چنين  مدیریسنخ    ی ازاموربه    عطوفم  هانيست بلكه غالب انتخابات
دارند را  مسامحه  اقتضای  عدم   4اموری  اصل  مبنای  همچنين  نشود.  تضييع  كسي  حق  تا 

بر این اساس، هيچ    5ری آدميان و فطرت آزاد و مستقل آنان جست.اید در برابب  والیت را
  ت و اولوی  ود ندارد دليلي برای سلطه و والیت مقامات عمومي بر مردم بدون اذن آنها وج 

 

  محمد   ؛ 45ص(  1393  ميزان،:  تهران)  هجده    پچا  ،اداری  حقوق  استوارسنگری،  كوروش  مامي،ا  محمد:  ک.ر  نيز

  و   قانون   حاكميت   كتاب   در   مندرج  مومي،ع  حقوق   در  صالحيت   عدم   اصل  گستره  و   مفهوم   زارعي،  حسين
 . (256-233ص ( 1394  خرسندی،: رانته)  دموكراسي

  ، « ياسالم  شورای  مجلس  نمایندگي  صالحيت  تشخيص   ل اصو  و  مباني »  داوری،  حسن م  زاده، رضایي  جواد  محمد  .1

 . 134ص ،(1395)  ،14ش   پنج ، سال عمومي، حقوق دانش فصلنامه 

 . 529ص (  1417 االسالمي، الماالع  مكتب:  ق )  االیام عوائد  نراقي، احمد .2

محمدتق3   ني، يخم  امام   پژوهشي  و  آموزشي  مؤسسه:  ق )  شش   چاپ  ،1ج   ،اسالم  سياسي  ظریه ن  ،یزدی  مصبا   ي. 

  امام   پژوهشي  و   آموزشي   مؤسسه:  ق )  استطالعي   یا  استصوابي   ظارتن  مرتضایي،  سيداحمد   ؛ 312-307ص  (  1391

 . 116ص( 1390 خميني،

 . 35ص ( 1415)ق : آل البيت،  15ج ،الفقها ۀ تذكر  حلي، سفیو  بن . حسن4

ص  (  1408  االسالمي،  االعالم  مركزل ا:  ق )  1ج  ،االسالميه  لهالدو  فقه  و  الفقيه  والیة  في  دراسات  منتظری،  ليحسينع  .5

27 . 
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هستند   مردم  این،  است.  بالمرجّح  ترجيح  و  بالدليل  دیگری  بر  یك  ميهر  با  كه  توانند 
ت  و  مداخله  در  اذن  داوطلبان  به  خویش،  دهند.  صمي انتخاب  مورد  گيری  در  بنابراین 

صالحيت شورای نگهبان ه  با توجه به اختالف موجود در تفسير قانون اساسي نسبت به  
توان از اصل عدم صالحيت  ها، ميشمول بررسي صالحيت  تخابات ورت بر انمحدوده نظا

عدم   به  توجه  با  و  برد  بهره  والیت  عدم  صالح و  عملي  چنين  برای  را  شورا    تصریح، 
ندانست. بگذری  از اینكه مردم، سفيه و محجور نيستند تا نهادهایي مانند شورای نگهبان  

اح تشبيه  اما  باشد؛  آنان  سرپرست  و  صالح وليّ  شورای راز  چون    يت  اموری  به  نگهبان 
تربيت فرزند،  قيّ   1ازدواج و  نگاه  به شهروندان است. اگرچه شورای  نشانگر نوعي  مآبانه 
انتخاب نگهبان در ساختار جم  با  نهادی است كه  باواسطه مردم چنين  هوری اسالمي  های 

 جایگاهي را پيدا كرده است. 
ارزیگفتن   با  اصل عدم صالحيت  است كه  بدوني  و  چهارچوب  ابي  عيني  معيار  بر   و 

به دارد.  تعارض  ه   در  اساس صالحدید شخصي  دارد كه  مسلمي وجود  اصل  طوركلي 
حتي در مواردی كه قانونگذار به مقام عمومي،    عال  حقوق هيچ اختياری مطلق نيست و

  گيری نماید، ایندهد كه در موضوعي به تشخيص خود تصمي صریحاً یا ضمناً اجازه مي
نم دلبخواهي   رهتواند  يمقام  ظاهر   2تصمي   به  كه  اختياراتي  حتي  بنابراین  كند.  اتخاذ 
نانوشتهمطلق یا  نوشته  به اصول و قواعدی  مقيد  مقام  اند، در واقع  مقام عمومي در  اند كه 
 3گيری و یا اجرا مكلف به رعایت آنها است. تصمي 

 گیرینتیجه

آزا انتخاب  درباره  سياسي  اراده  از  بودجدا  نبود    د كه  ن   نآو  بحثي جداگانه  دارد،  به  ياز 
قانوني ذهني، كيفي و مبه  در   ایران، وجود شرایط  انتخاباتي  از مشكالت در نظام  یكي 

انتخاب و  ش خصوص  نگهبان  شورای  غيرنهادی  و  شخصي  احراز  با  كه  است  وندگان 
ت یكي  يار عدالتمسك این نهاد به بعضي معيارهای فقهي و فراقانوني همراه شده است. مع

های مدّ نظر شورای نگهبان است كه عالوه بر مغایرت با قانون و عدم مطابقت شاخص  از

 

 . 27/10/1390 مشرق، خبرگزاری حقوقي، مباني  و قانون   دیدگاه  از صالحيت  احراز یادداشت محبي، ليلج .1

2. Arbitrary )Discretionary  . برابر در)

 . 6ص   ،(1391)، 30ش آسمان، نامههفته ،«اساسي قانون   از صيانت در اداری عدالت اندیو  نقش» داوند،ه  مهدی .3
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توجهي  گيرانه و بيعمال نظریات سختعدالت، حاكي از اِ  با رویه قضایي در شيوه احراز 
دانند، ظن مطلق  باشد؛ نظریاتي كه اصل را عدالت ميگيرانه در فقه ميبه طرق احراز سهل

دانرا   در  كافي  را  صخ سته،  عدالت  هستند،  عدالت  امكان  به  قائل  ه   غيرمسلمانان  وص 
جه به جایگاه،  ه حسب مورد و با تودانند و بمفهومي ذومراتب و دارای معنایي عرفي مي

مي دست  به  عدالت  از  مرتبطي  و  متفاوت  ميتعریف  همچنين  به  دهند.  توجه  با  توان 
ام اداره  در  مردم  اختيار  و  عموميمالكيت  مناصب  ور  قلمداد  مع،  مالكي  امانت  را  ومي 

همچنانكه از منظر فقهي نيز ميان امين منصوبِ قاضي و امين منتخبِ طرفين تفاوت    كرد؛
بدون در نظر گرفتن شرایط اضافي، نقش مردم را در انتخاب    توانبراین ميوجود دارد. بنا

ين اساسي و  ن اصب در قوبرای منا پررنگ نمود و بر این پایه به تحليل تفاوت شرایط الزم  
 عادی پرداخت. 

مالک  جمله  از  قانوني  شرایط  از  برخورداری  عدم  اصل  سو،  دیگر  شورای  از  های 
تبدیل وضعيت عامل  و  سه  نگهبان  به وضعيت  قانوني  ميدوگانه  ردّ  گانه  مستند  كه  باشد 

قرار مي برابر رویكصالحيت  در  امكان كاربرد اصل عدم    رد شورای گيرد؛ در حالي كه 
ب   هنگهبان   دارد.  دیگروجود  منشأ    عبارت  خصوص  در  سببي  عدم  اصل  كاربرد 

اگرچه اصل عدم   برد.صالحيت، موضوع اصل عدم واجدیت شرایط قانوني را از بين مي
تر از عدالت  ای پایين فسق، ناتوان از اثبات عدالت است اما برای التزام به اسالم كه مرتبه

داش اصل عدت. همچنياست، كاربرد خواهد  مدرن   من  صالحيت كه در حقوق عمومي 
مقا قانوني  اختيارات  حوزه  تعيين  برای  و  انتخاب  یا  انتصاب  از  بعد  است،  شده  م  مطر  

بكار مي  مسئول  ميبرده  مردم  كه  است  این  اصل  حقيقت،  در  تصدی  شود؛  نامزد  توانند 
آدميا برابری  از  ناشي  نيز  والیت  عدم  اصل  عمومي شوند.  و  مقامات  است    ه ددهن نشانن 

به ظاهر  نهایت اكتفا  لزوم اذن مردم برای اعمال قدرت توسط مقامات عمومي است. در 
بي و  وحال  عدم  اصل  به  شرایط  توجهي  بعضي  اجدیت  در  اثباتي  شرایط  احراز  لزوم  و 
 دهنده كاربست استانداردهای دوگانه توسط نهاد ناظر بر انتخابات است. موارد، نشان

مبدین   ا باني  سان  انتخابات  ی  ها اللستدو  بر  ناظر  نهاد  فعلي  عملكرد  از  كه  فقهي 
مي فضيلت  پشتيباني  اخالق  با  رویه  این  حتي  نيست.  استوار  چندان  غ   رعلي  -كند 

دارد وجود  عمومي  حوزه  به  آن  ورود  درباره  كه  ندارد.    -مناقشاتي  سازگاری 
ف گيریسخت با  نمایندگان  از  متشكل  مجلسي  تشكيل  برای  ضروها  به  ضيلت  پایي ربرتاً 
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ها باب  گيریانجامد؛ بر عكس در بسياری موارد این دست سختمند نميمجلس فضيلت
حل  گردد تنها راها كه به مباحث حقوقي بازميگشاید. تا آنجظاهرسازی و دورویي را مي

ها، تغيير در برخي شرایط قانوني و شيوه  اصال  وضعيت موجود در مسأله احراز صالحيت
رو این نوشتار به نقد معيارهایي پرداخت كه ریشه در  اتي است؛ از این بانين انتخفسير قوات

رویكردها معياریبرخي  كدام،  هر  مقابل  در  و  دارد  فقهي  فرآیند   ی  كه  شد  ارائه  بدیل 
قابل پيش  بيني  احراز صالحيت را برای شورای نگهبان تسهيل و برای داوطلبان شفاف و 

رود  انتخاب آزاد وجود داشته باشد، گمان نمي  یی برگزارياسي براسازد. اگر ارادۀ س مي
پند نباید  باری  باشد.  امر  این  مانع  بتواند  كه  باشد  داشته  وجود  فقهي  كه  معيارهایي  اشت 

سخت لزوماً  احتياط  اصل  احتياط  مقتضای  اصل  است.  داوطلبان  شرایط  اثبات  در  گيری 
اثبات شرایط داوطلبان  همچنانكه مي ایجا احتياط شطلبد در  افراد واجد  مي  بود،  كند تا 

جهت از نامزدی برای مناصب، محروم نكني  و یا دامنة انتخاب شهروندان صالحيت را بي 
احتياطي  اندازه در یك جهت به بيسان احتياط بيمحدود نكني . بدین  را در اعمال حقشان
 انجامد كه به لحاظ مباني، قابل قبول نيست.در جهتي دیگر مي

 ابع نم
 ها بکتا

مامام - استواري،  و  كوروش،  حمد  اداریسنگری،  ميزان،  حقوق  )تهران:  هجده   چاپ   ،
1393 .) 

 (. 1404)ق : مؤسسه النشر االسالمي،  3، ج هانمجمع الفائده و البراردبيلي، احمد بن محمد،  -

 (.1417)تهران: داراالسوه،  17، ج مدارک العروه پناه، اشتهاردی، علي -

اب - نشر  ، حاشيه خميني سيد رو  جاه النوسيله والحسن،  اصفهاني، سيد  تنظي  و  الل )ق : مؤسسه 
 (.1422آثار امام خميني، 

 (. 1416ق : مؤسسه النشر االسالمي، ) 10، جاللثامكشف اصفهاني، محمد بن حسن،  -

 (.1409، مؤسسه النشر االسالمي)ق :  صاله الجماعهاصفهاني، محمدحسين،  -

)ق : مطبعه باقری، لجنه تحقيق تراث الشيخ   اله( في العد  ه يه )رسالرسائل فقه  انصاری، مرتضي، -
 (.1414االعظ ، 

الشهادات ،  __________ - و  بزرگداشت    القضاء  جهاني  كنگره  انصاری،  )ق :  اعظ   شيخ 
1415 .) 
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 (.1415)ق : مجمع الفكر االسالمي،   3، ج المكاسب، __________ -

 (.1437المي، فكر االس)ق : مجمع ال 1، جفرائد االصول ،__________ -

االنظار،  __________ - ج مطار   ابوالقاس ،  تهراني  نوری  تقریر  الفكر    3،  مجمع  )ق : 
 (. 1383االسالمي، 

 (.1404، چاپ دوم )ق : دارالهجره، تاب القضا ك آشتياني، محمد حسن،  -

یوسف،   - العتره الحدائق  بحراني،  احكام  في  االسالمي  الطاهره   الناضره  النشر  موسسه  ، )ق : 
 . تا(بي

 (. 1415، تقریر منتظری حسينعلي )تهران: تفكر، االصول نهایه ين،  ، سيدحسبروجردی -

 (.1394تهران: روزنه، ، چاپ دوم )مباني نظری قانون اساسيبهشتي، سيدمحمد،  -

، چاپ شش  )تهران: گنج  4، جمبسوط در ترمينولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمدجعفر،   -
 (.1393دانش، 

محمد - عاملي،  حسن،  حر  جشيعهالوسایل  بن  التراث  18،  احياء  دار  )بيروت:  پنج   چاپ   ،
 (.1406العربي، 

 (.1429سسه النشر االسالمي، ، چاپ سوم )ق : مو2، ج العناوینحسيني مراغي ميرعبدالفتا ،  -

 (.1391)نجف: مطبعه اآلداب،  1، ج العروه مستمسكحكي ، سيدمحسن،  -

 (.1415ت، البيآل  )ق : 15، جقهاتذكرۀ الفحلي )عالمه(، حسن بن یوسف،  -

الشریعهمختلف  ،  ______________ - احكام  في  االسالمي،   الشيعه  النشر  موسسه  )ق : 
1413 .) 

ابوالقاس  - الحرام جعفر بن حسن،    حلي )محقق(،  الحالل و  )نجف:    شرایع االسالم في مسایل 
 (. 1389مطبعه اآلداب، 

 (. 1410سالمي، اال  لنشرسسه ا)ق : مؤ  ، چاپ دوم2، جالسرائر الحاویادریس، حلي، ابن  -

 (.1392)نجف: المطبعه الحيدریه،   رجال ابن داودداود، حلي، ابن -

العخویي، سيدابوالقاس ،   - تبریزی علي، چاپ سوم الوثقيروه التنقيح في شر   تقریر غروی   ،
 (.1410)ق : دارالهادی، 

 (.1409، )ق : منشورات مدینه العل   معج  رجال الحدیث، ______________ -

 (.1393، چاپ پنج  )تهران: طر  نو، حق و مصلحتمد، راسخ، مح -

عموميدرس،  _________ - حقوق  فلسفه  و  حق  فلسفه  اند  گفتارهای  خانه  یشمندان  )تهران: 
 (.1394علوم انساني، 

 (. 1378)تهران: افكار،  نظارت استصوابيروابط عمومي دفتر تحكي  وحدت،  -
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گستر - و  مفهوم  محمدحسين،  عد زارعي،  اصل  صالحيت ه  عموم  م  حقوق  در  در  مندرج  ي، 
 (.1394)تهران: خرسندی،  حاكميت قانون و دموكراسي كتاب 

 (.1425)ق : انتشارات مرتضوی،  2، جالقرآن كنزالعرفان في فقهسيوری، حلي فاضل مقداد،  -

 (.1410)ق : موسسه النشراالسالمي،  الرجالقاموس  شوشتری، محمدتقي،  -

 (.1407م )بيروت: دارالعلوم، چاپ دو، 1، جفقهسوعه الومشيرازی، سيدمحمد،  -

 (. 1442الثقلين، )ق : منشورات فقه  2، جتعليقات علي ملحق العروه الوثقيصانعي، یوسف،  -

 (.1420)ق : دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه ق ،  االجتهاد و التقليد در، سيدرضا، ص -

محمدبن - الفقيهعلي،  صدوق)شيخ(،  یحضره  ال  جمن  چا1،  دو،  )قپ  مؤم  ا :  لنشر  سسه 
 (. 1413االسالمي، 

 (. 1418)ق : مؤسسه امام هادی،   الهدایه، ______________ -

 (. 1417)ق : موسسه النشر االسالمي،   الوثقيالعروه طباطبایي یزدی، سيدمحمدكاظ ،  -

 (. 1395، چاپ بيست  )تهران: سمت،  حقوق اداریطباطبائي مؤتمني، منوچهر،  -

 (.1406سه النشر االسالمي، ق : مؤس)  2، ج ذبالمه اج، طرابلسي، ابن بر -

 (.1417)ق : مؤسسه النشر االسالمي،  6، ج الخالفطوسي)شيخ الطائفه(، محمد بن حسن،  -

 (.1351)ق : مكتبه مرتضویه،   8، ج المبسوط في فقه االماميه، ______________ -

 (. 1417)ق : ستاره،  1، ج عده االصول، ______________ -

 (.1408)ق : مطبعه الخيام،   نيل الفضيلهه الي  الوسيله، حمزابن  طوسي، -

زین - ثاني(،  عاملي،  )شهيد  اللمعه  الروضه  الدین  شر   في  احياء  )بي  الدمشقيهالبهيه  دار  روت: 
 تا(.تراث العربي، بي 

 (.1390)ق : منشورات فيروزآبادی،   شر  البدایه في عل  الدرایه، ______________ -

االمسال،  ______________ - شرایع الي    فهامك  المعارف   االسالم   تنقيح  موسسه  )ق : 
 (.1413االسالميه، 

 تا(. التراث العربي، بي)بيروت: دار احياء  10، ج الكرامهمفتا عاملي، سيدجواد،  -

 (. 1410)مشهد: آل البيت،   4، ج االحكام مدارکعاملي، سيدمحمد،  -

 (.1378)تهران: ني،   ن ات داوطلبيص صالحينظارت بر انتخابات و تشخعلينقي، اميرحسين،  -

حسين،   - محمد  نایيني،  الملهغروی  تنزیه  و  االمه  دفتر تنبيه  )ق :  جواد  سيد  ورعي  تصحيح   ،
 (.1424حوزه علميه ق ،  تبليغات اسالمي

 (.1395)تهران: ني،   آستانه تجددفيرحي، داود،  -

 (.1393، )تهران: ميزان حقوق اساسي و نهادهای سياسيقاضي، ابوالفضل،  -
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 (.1395، چاپ هشت  )تهران: ميزان، اثبات و دليل اثبات، ناصر، كاتوزیان -

 (.1387، چاپ دوم )تهران: كویر، نامه خراسانيسياست كدیور، محسن،  -

محمدرضا،   - سيد  ج    الوثقيالعروه گلپایگاني،  االسالمي،   3)المحشي(،  النشر  مؤسسه  )ق : 
1419 .) 

 (.1403 مؤسسه الوفاء، : توم )بيرو، چاپ د85مجلسي، محمدباقر، بحاراالنوار، ج  -

 (. 1429، چاپ سوم )ق : موسسه النشر االسالمي، 2، جالعناوینمراغي، ميرعبدالفتا ،  -

استطالعي،  مرتضایي، سيداحمد - یا  استصوابي  امام    نظارت  پژوهشي  و  )ق : مؤسسه آموزشي 
 (. 1390خميني، 

محمدتقي،   - یزدی،  اسالممصبا   سياسي  جنظریه  چاپ  1،  )ق :،  آمم  شش   و  ؤسسه  وزشي 
 (. 1391پژوهشي امام خميني، 

 (. 1413)ق : كنگره شيخ مفيد،  المقنعه مفيد )شيخ(، محمد بن محمد بن نعمان عكبری،  -

)ق : مؤسسه النشر االسالمي،   2، ج  الدروس  الدین )شهيد اول(،ملي، محمد بن جمالمكي عا -
1414 .) 

 تا(.بي  المفيد،  ه بق : مكت)  1، ج القواعد و الفوائد،  ______________ -

)ق : المركز االعالم   1، جدراسات في والیه الفقيه و فقه الدوله االسالميه،  حسينعلي  منتظری، -
 (. 1408االسالمي، 

سيدرو  موس - خميني،  جانوارالهدایهالل،  وی  خميني،    2،  امام  آثار  نشر  و  تنظي   مؤسسه  )ق : 
1413 .) 

 (.1390داب، آلمطبعه ا)نجف:   تحریر الوسيله، ______________ -

ج  الوصولمناهج،  ______________ - خميني،   2،  امام  آثار  نشر  و  تنظي   مؤسسه  )ق : 
1414 .) 

)اصول قانون اساسي در پرتو    ي در جمهوری اسالمي ایراندادرسي اساسزاده، ابراهي ،  موسي -
نگهبان   شورای  مر1389  –  1359نظرات  )تهران:  تهران  غالمحسين،  الهام  زیرنظر  كز (، 

 (.1390نگهبان،   ات شورایتحقيق

 (.1422)ق : دارالحدیث،   السماویه الرواشح ميرداماد، محمدباقر استرآبادی،  -

محمدحسين،   - ج    ،فوائداالصول نائيني،  علي،  محمد  كاظمي  النشر    2تقریر  مؤسسه  )ق : 
 (. 1404االسالمي، 

التر)بيروت: داراح  جواهر الكالم في شر  شرایع االسالم نجفي، محمدحسن،   - العياء  ،  ربياث 
1981 .) 
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 (.1417)ق : مكتب االعالم االسالمي،   عوائد االیام، احمد نراقي، -

)ق : مؤسسه العالمه المجدد الوحيد    البرهانحاشيه مجمع الفائده و  وحيد بهبهاني، محمد باقر،   -
 (. 1417البهبهاني، 

 (.1398 ، چاپ چهارده  )تهران: ني،فرهنگ تشریحي اصطالحات اصولوالیي، عيسي،  -

 تا(.جا: مكتبه الصدر، بي )بي  2، ج الفقيهمصبا  ضا، همداني، ر -
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