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چکیده
خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه از دوجهت اثبات حجیت و قلمرو اعتبار مورد مداقه قرارگرفته است .در مورد
حجیت خبر واحد در احکام و موضوعات اختالفنظر وجود دارد .برخی با استناد به ظاهر برخی آیات قرآنی ،تبعیت از
خبر واحد را مصداق تبعیت از ظنون دانستهاند که مورد نهی آیات قرآنی قرار گرفته است و در مقابل برخی دیگر آنرا
از باب ظن خاص حجت دانستهاند .مشهور اصولیین ،گستره اعتبار خبر واحد را منحصر به احکام کردهاند و معتقدند
کاربرد خبر واحد در موضوعات اعتباری ندارد و هر گونه إخبار ازموضوعات بایستی بواسطهی بینه صورت پذیرد که
در آن موارد عدالت و تعدد شرط میباشد .یکی از مهمترین کاربردهای خبرواحد درموضوعات ،بررسی صالحیتهای
عمومی اشخاص میباشد .سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا صالحیتهای عمومی افراد با استناد به
خبرواحد سلب میگردد؟ با تتبع و تحقیق در منابع اصلی و همچنین براساس تحقیق میدانی انجام گرفته ،از منظر
اکثر کارشناسان مربوطه درروند گزینش و انجام صالحیتها ،خبرواحد فاقد ارزش و اعتبارمیباشد لکن برخی ازآنان
به مقتضای زمان و جایگاه مورد نظر برای شغل و موقعیتی که برای کاندیدا مورد نظر میباشد ،جایگاهی برای آن
در نظر گرفتهاندو با رعایت شرایط وصفات راوی یا منابع تحقیق آن خبر را به عنوان یک قرینه در نظرگرفته و
بررسی بیشتری را انجام میدهند.
کلید واژهها :خبرواحد ،صالحیت ،گزینش ،بینه ،موضوعات.
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 -1مقدمه
امور زندگی انسان غالباً خویش براساس علم و یقین قرار دارد لکن در برخی موارد ،حصول علم
امکانپذیر نمیباشد بدین جهت برای رفع نیازها ،تکیه بر ظنون اجتنابناپذیرخواهد بود که دلیل عمده بر
اعتبار آن ،سیره عقال بوده میباشد .طریقهی وصول به احکام اسالمی پس از «کالم وحیانی» مبتنی بر
سیره و تقریر معصوم (ع) واقع است که عمدتا از طریق گفتار آنها در قالب خبر متواتر و یا خبر واحد صادر
شده است .در صورتی که خبرمذکور ،متواتر بوده یا دارای قرینه قطعی باشد ،انسان به صدق مضمون آن
خبر یقین پیدا کند و چنین خبری حجّت و معتبر خواهد بود .در خبر متواتر با توجه به کثرت راوی و حصول
جزم و یقین ،صحت صدور آن از معصوم (ع) حاصل میگردد اما در روایات آحاد به علت عدم وجود قرائن
قطعیه ،استناد آن به معصوم(ع) مورد شک و تردید میباشد و درصورت وجود وثاقت ناقالن آن ،افاده ظن
میکند و نمیتوان چنین خبری را به معصوم (ع) نسبت داد .یکی از طرق عمده و اساسی در وصول به
اخبار و روایات معصومین (ع) ،اخبار آحاد میباشد؛ زیرا بیشتر احادیث نقل شده از پیامبر(ص) و امامان
معصوم (ع) از نوع خبر واحد است و در موارد محدودى احادیث به حد تواتر مىرسد .بنابراین شخص فقیه
ناچار است که بیشتر احکام و قوانین را از احادیث غیر متواتر استفاده و استنباط کند و بدین جهت تعیین
اعتبار و عدم اعتبار خبر غیر متواتر نقش حساس و تعیین کنندهاى در صحنه اجتهاد و فقاهت خواهد داشت.
در مورد حجیت خبرواحد بین محققین اختالف نظروجود دارد .قائلین به حجیت خبر واحد به آیات
قرآنی،احادیث معصومین (ع) و اجماع فقهاء استدالل نمودهاند در این نوشتار درصدد پاسخ به سواالت ذیل
میباشیم :
 .1آیا سلب صالحیت ویا تاییدصالحیت عمومی مبتنی بر خبر واحد امکان پذیراست؟
 .2رویه جاری در گزینشهای منابع انسانی در ترتیب اثر دادن به خبر واحد چیست؟
در مورد موضوع این تحقیق ،پژوهشی صورت نگرفته است عالوه بر این مطلب با توجه به روش
میدانی بودن این پژوهش ،تحلیل داده های آن در قالب نمودار و تدوین آن با شیوه مصاحبه و پرسشنامه
(مندرج در پیوست) باعث نوآوری این پژوهش میباشد .با توجه به اهمیت موضوع در مراکز گزینش و
استخدام ،وجود تحقیقی جامع در مورد تأثیر خبر واحد در روند گزینش افراد ضروری به نظر میرسد .این
پژوهش با استفاده از روشهای مصاحبه و پرسشنامه به گردآوری اطالعات پرداخته است که نمونههای
آماری به صورت تصادفی و ابداعی انتخاب شدهاند که از میان سیزده کارشناس ارشد نهادهای بررسی
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کننده امور صالحیتها از جمله شورای نگهبان ،دیوان عدالت اداری ،قوه قضائیه ،بانک انصار ،آموزش و
پرورش و  ...انجام شدهاند .در جهت نیل به اطالعات مورد نیاز پژوهشی دراین زمینه ،سؤالهای مختلفی در
اختیار سیزده مسؤ ول گزینش نهادهای مختلف قرار داده شده است که در نهایت بر اساس اطالعات موجود،
نمودار آن ترسیم گردیده است.
 -2تعریف خبر واحد و حجیت آن
علماء و صاحبنظران شیعه در کتب خویش به تعریف خبر واحد پرداختهاند؛ برخی از ایشان ،خبر واحد
را به دو بخش تقسیم نمودهاند خبر واحدی که همراه خود دلیل موجب علم مانند عقل ،اجماع و یا شاهد
عرفی دارد و خبرواحدی که فاقد موارد فوق میباشد که در صورت اول معتبر و در صورت دوم فاقد اعتبار
میباشد (مفید .)1413،44،لکن مالک و معیار تعاریف براساس تعریف خبر متواتر میباشد به عنوان نمونه
شهید ثانی مالک خبر واحد را عدم تواتر آن دانسته است لذا ایشان در تعریف خبر واحد چنین می نویسد:
«خبرآحاد خبری است که به حد تواتر نمیرسد چه راوی آن یک نفر باشدو یا بیشتر» (عاملی ،بیتا )69،
چنین تعریفی مورد تأیید برخی از بزرگان قرارگرفته است (مامقانی ،بی تا  .)125 ،1،همچنین صاحب معالم
میگوید« :خبر واحدی خبری است که به حد تواتر نمیرسد خواه راویان آن بسیار باشد یا اندک .چنین
خبری موجب علم نیست» (عاملی ،بیتا .)186،عمده روایات نقل شده از نوع خبر واحد بوده که دارای
قرائن قطعی نمیباشد که از آنان به ادله ظنیه یاد میشود که مفاد این ادله،ظن وعدم یقین صدور روایت به
معصوم(ع) میباشد (حلی .)203 ،1404،مهمترین دلیل براعتبار خبرواحد ،سیره عقالء میباشد که مورد
تأیید تعداد زیادی از اصولیین قرارگرفته است( .موسوی خمینی )2،40، 1386،از مهمترین مسائل علم اصول
مسأله حجّیت خبرواحد است که درآن مورد حجیت آن ،دیدگاههای مختلفی مطرح گردیده است که به
مهمترین آنها اشاره میگردد:
نظریه اول  :برخی از فقهاء قائل به عدم وجود دلیل بر اعتبار خبر واحد بودهاند لکن ایشان تعبد به
خبرواحد را از نظر عقل ناممکن نمیدانستند و با استناد به اقوال اصحاب ،هرگونه استناد به اخبارآحاد را
ممنوع میدانستند و بروز هرگونه شک در مورد حجیت آن را مساوی با عدم حجیت آن دانستهاند بدین
جهت مخالف تخصیص کتاب به خبرواحد را حتّى بنا بر حجیّت خبر واحد میباشند(شریف مرتضی،1405 ،
.)2،520
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نظریه دوم :برخی مانند عالمه حلی معتقد به جواز استناد به خبر واحد صحیح به شرط این که آن خبر
موردپذیرش اصحاب قرار گرفته باشد .ایشان درکتاب «معتبر» ،تصریح به پذیرش خبر به شرط پذیرش
اصحاب مینماید و حتی صرف عدم اعراض خبر توسط اصحاب را مجوز تأیید خبر دانستهاند (حلی ،
.)30 ،1،1405
نظریه سوم  :برخی دیگراز فقهاء ،حجیت و اعتبار خبرواحد را منوط به نقل آن خبر از طریق اصحاب
امامیه دانستهاند .شیخ طوسی برای پذیرش خبر ،شروطی از قبیل پذیرش امامت و عدم ورود طعن را به
عنوان شرط قبول خبر ذکر کرده است و همچنین بر پذیرش حجّیت خبر واحد در صورت فقدان معارض و
عدم مخالفت با فتوای مشهور تأکید کرده است (طوسی .) 26 ،1 ،1417 ،
نظریه چهارم :برخی دیگر از فقهاء،اعتبار حجیت خبرواحد را منوط به وجود قرائن قطعیه نمودهاند.شیخ
مفید،علم و عمل مطابق خبر واحد را منوط به قرائن قطعیه دانسته است تا بدین طریق به صدق راوی یقین
حاصل شود ( مفید )132 ،1374،طبق فرمایش ایشان،خبرواحد محفوف به قرائن که موجب علم به خبر
میشود حجت است اما خبرواحد خالی از قرائن که احتمال اشتباه در آن وجود دارد ،حجت نمیباشد.
 -3اعتبار خبر واحد درموضوعات احکام
یکی از مباحث مهم و مورد اختالف بین فقهاء ،حجیت خبر واحد در موضوعات احکام میباشد که در
این موضوع بین ایشان اختالف نظر وجود دارد .عمده دلیل این آراء و نظریات  ،وجود نص صریح شارع
مبنی بر لزوم وجود بینه در موضوعات خارجی میباشد .بر این اساس مشهور اصولیین کاربرد خبر واحد را
محدود به احکام دانستهاند و معتقد به لزوم وجود بینه در موضوعات میباشند که در آن موارد ،احراز
شرائطی مانند عدالت و تعدد شهود و اخبار از حس و مشاهده معتبر خواهد بود( نجفی )226 ،1، 1422،لکن
فقهای معاصر در مورد حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات دارای آراء متمایزی میباشند و در این مسئله
قائل به توقف یا تردید نمودهاند و در مقام عمل قائل به احتیاط شدهاند .این مطالب در صورتی قابل اعتناء
می باشد که خبر مزبور دارای شرائط حجیت و اعتبار باشد؛ زیرا در این گونه موارد ،قطع به عدم حجیت
وجود دارد و قطع دارای حجیت ذاتی میباشد (نائینی.)548 ،2 ،1409،
از منظر فقهاء،اثبات برخی موضوعات بواسطهی خبر واحد ،فاقد اعتبار میباشد که به جهت اختصار
به برخی از آن موارد اشاره میگردد:
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الف :برخی از فقهاء ،اثبات مسائل اعتقادی بواسطه خبر واحد را فاقد اعتبار دانستهاند و اثبات این
موضوع به وسیله خبر واحد را در حد یک احتمال نقل کردهاند و آنرا نپذیرفتهاند (قمی82 ،2 ،1413،؛
بهجت99 ،2 ،1426،؛ جعفریان 382 ،1423 ،؛ مدرسی .)29 ،1410،
ب  :عدم کفایت اخبار عدل واحد به انعقاد عقد بیع در حق شفعه  :محقق حلی در مسأله فوری بودن
حق شفعه ،قائل به عدم کفایت قول صبی و خبر عادل واحد دراخبار به فروش سهم میگردد و در چنین
وضعیتی،حق شفعه را ثابت میداند و عمدهترین دلیل بر وجود چنین حقی را عدم اعتبار اخبار عادل واحد
دانسته است (حلی54 ،1 ،1403،؛ عاملی .)365 ،3 ،1417،لذا برخی مانند شهید ثانی در بحث فوری بودن
حق شفعه ،قائل به اثبات فروش سهم شریک بواسطهی شهادت عدلین یا شیاع نزد عموم گشتهاند .بر این
اساس خبرشخص فاسق و مجهول الحال و صبی اعتباری ندارد (عاملی .)407، 1425،4،همین مالک مورد
تأیید شیخ انصاری قرار گرفته است ایشان یکی از طرق شناخت ارش کاالی معیوب ،قول متعارف و ثابت
شده نزد عموم افراد دانسته است که چنین خبری داخل در باب شهادات خواهد بود و تمام قیودی که در
شهادت به سائر محسوسات شرط است از قبیل عدالت و اخبار از روی حدس و تعدّد مخبر در آن نیز شرط
می باشد (انصاری  .)403، 1411،لذا مهمترین رکن در اعتبار خبر ،دارابودن حجیت میباشد و اال چنین
خبری ،فاقد اعتبار و استناد خواهد بود .مرحوم کاشف الغطاء با اینکه حجیت خبر واحد در احکام را در
صورت علم و یقین راوی حجت دانستهاند و هرگونه إخبار بواسطهی شک و وهم را فاقد حجیت و اعتبار
دانستهاند (نجفی.)226 ،1 ،1378،
ج  :مسأله ثبوت غصب بواسطهی خبر واحد :برخی از فقهاء پذیرش سخن یک شخص عادل مبنی بر
غصبی بودن مال یا طال و نقره بودن ظرف را واجب ندانستهاند و آنرا فاقد اعتبار تلقی نمودهاند (نجفی،
پیشین.)1،77،
د  :عدم حجیت خبر واحد در دعاوی :یکی از موضوعات مهم و کاربردی اعتبار خبر واحد در دعاوی و
ترافعات میباشد .مشهور فقهاء قائل به عدم حجیت خبر واحد در این موضوعات میباشند .مهمترین مستند
ایشان ،تطبیق بینه برشهادت دو عادل توسط پیامبراسالم (ص) میباشد چنانچه در باب حدود تمسک به
خبرواحد صحیح نمیباشد و در غیر این موارد به مقتضای سیره عقالئی به خبر یک عادل مطلقاً اکتفا می-
شود (خویی .)319 ،1418،1،برخی از فقهای معاصر مهمترین دلیل برعدم اعتبار خبرواحد در موضوعات
،وجود اشکال در روایت دال بر جواز ومخالفت با عمل مشهور فقهاء دانستهاند ودر نهایت احتیاط در ترک
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اثبات موضوعات با خبرثقه دانستهاند (موسوی خمینی ،بیتا  .)273 ،4،در مقابل دیدگاه مشهور ،برخی از
فقهاء در مورد اعتبار خبرواحد در موضوعات ،قائل به توقف شدهاند و در مورد آن ،حکم قطعی ندادهاند و
دچار تردید شدهاند (نجفی .)172 ،6 ، 1422،

 :3.1بررسی فقهی حقوقی اعتبار خبرواحد در بررسی صالحیت ها
صالحیت در لغت به معنای شایستگی ،سزاواری و اهلیت (دهخدا )18،800 ،1341 ،در اصطالح
عبارت است از اختیاری که قانون به دادگاهی میدهد تا به شکایت یا دعوایی رسیدگی شود به عبارتی
دیگر شایستگی مراجع کیفری جهت رسیدگی به دعاوی کیفری میباشد (آخوندی )217 ،1384،2 ،به
عبارتی دیگر صالحیت به معنای شایستگی انجام اقدامات خاص تعریف شده که گاهی با مالک اشخاصی
است که موضوع این اقدامات میباشند که به آن صالحیت شخصی گفته میشود (زراعت.)129 ،1389،
مطابق تعریف فوق ،صالحیت به معنای شایستگی یک امر مهم یا قضایی عنوان شده است و در موضوع
بحث ،صالحیت همان شایستگی یک فرد در موضوع شغل مورد نظر میباشد که فرد یا افراد باید آن را دارا
باشند.
یکی از مهمترین کاربردهای خبرواحد در موضوعات ،اعتبار این موضوع در بررسی صالحیتهای
عمومی اشخاص میباشد لذا وجود یک خبر مبنی بر عدم صالحیت ،میتواند تأثیر بسزایی در وضعیت
گزینش داوطلب داشته باشد .نخستین شرط برای احرازصالحیت ،دارا بودن خصوصیات وشرائط
شخصی(صوری) و ماهوی میباشد .منظور از شرائط صوری ،شرائطی است که بدست آوردن آنها با
ابزارهای نوعی و محسوس و قابل ارزیابی،امکانپذیر باشد .وجود شرائط صوری ،مستلزم صالحیت داوطلب
نمیباشد .شرائط ماهوی شرائطی صعباالحرازند و برای تشخیص آنها ابزار نوعی و عینی در نظرگرفته
نشده است و بنا بر اهمیت این شرائط در برخورداری فرد از وصف صالح بودن ،قانونگذار با عدم مقیدکردن
این شرائط ،در واقع به هر طریق معتبری که این شرائط برای مرجع تشخیص صالحیت قابل تشخیص -
واحراز باشد ،آنرا معتبر شناخته است .این شرائط و حاالت ذاتی اشخاص نبوده از این رو چنین صفات یا
حاالتی باید احراز گردد (علینقی .)109 ،1378،جهت احراز صالحیت این موارد ،تحقیق پیرامون عملکرد
گذشته داوطلب امری ضروری و مهم تلقی میگردد و جزء اولین و مهمترین اقدام جهت کشف
صالحیتهای عمومی به شمار میرود (رضاییزاده و داوری .)127، 1395 ،جهت وصول و علم به عملکرد

سلب صالحیت عمومی ...

143

سابق شخص داوطلب ،بایستی از طرق و روشهای متداول و متقن استفاده نمود .یکی از مهمترین شیوه-
ه ای متقن و شرعی برای این منظور ،استفاده از بینه (شهادت عدلین) بوده است بدین جهت برخی فقهاء،
بینه را به عنوان حجت و دلیل شرعی تعبیر آوردهاند (شهید اول .)417 ،1417،1،مالک پذیرش شهادت
عدلین ،تعبدیبودن آن میباشد که حداکثر افاده ظن مینماید لذا برخی اعتبار بینه را به لحاظ حصول ظن
و ایجاد وثوق ندانسته و تصریح نموده که مناط عمل در بینه ،خصوصیت آن است نه مفید ظن بودن آن
(عربیان.)181 ،1392،
در فرایند تحقیق از داوطلبین ،تعدد شهود و مطلعین مالک عمل خواهد بود؛ زیرا در اثبات موضوعات
بواسطهی خبر واحد برخالف احکام ،شهادت عدلین معتبر میباشد و ادله حجیت خبر واحد اختصاص به
اخباری دارد که مفاد آنها حکم شرعی باشد اما این اخبار شامل موضوعات احکام نمیگردد (روحانی
 )297 ،1413،4،بدین جهت موضوع مرافعات و حل و فصل دعاوی از گسترهی حجیت خبر واحد خارج
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میشود بلکه در این موارد نیاز به بینه میباشد (خویی .)1372،1،51،تحقیق
بواسطه ی مطلعین موثق و مورد اعتماد در دستورالعملهای گزینش وجذب منعکس گردیده است .مطابق
آییننامه اجرایی گزینش ،تحقیق عبارتست از بررسی عملکرد داوطلب از طریق منابع موثق در ابعاد سیاسی
و اعتقادی با هدف احراز صالحیت وی در چارچوب قانون و ضوابط و معیارها (آییننامه اجرایی
گزینش1374،و دستورالعمل الحاقی ویژه تحقیق شماره.)111750
نحوه گواهی و شهادت مطلعین بایستی مبنی برحس باشد به طوری که شخص شنیدهها یا سائر
محسوسات خویش را مستقیما و بدون واسطه گواه دیگری،خبر دهد اما چنانچه گواه خود مستقیماً مورد
اختالف را حس نکرده بلکه آن را از شخص دیگری که موضوع را مستقیماً حس کرده است نقل نماید،
گواهی غیر مستقیم (گواهی بر گواهی) خواهد بود (زراعت .)194 ،1389،زیرا شهادت از امور حسی میباشد
لذا خبری که شاهد نقل میکند بایستی مبتنی بر یکی از حواس ظاهری باشد که این نظریه مبتنی بر
حدیث مشهور نبوی (ص) میباشد که فرمودند «انما اقضی بینکم بالبینات و االیمان» (نائینی،3 ،1406،
 .)142برخی از فقهاء اصل پذیرش گواهی غیرمستقیم را منوط به عدم حضور شاهد اصل به جهت وجود
عذر و ضرورت دانستهاند (موسوی خمینی ،بیتا .)450،بنابراین علیالقاعده ،گواهی در صورتی معتبر و قابل
استناد است که گواه محسوسات مستقیم خود را اعالم نماید .درعین حال به موجب ماده  231قانون آیین
دادرسی مدنی  «:درکلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی (مال یا غیرآن) به
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شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری ،سفر ،حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر
باشد ،گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود».
در کناراین مباحث ،مخبرین بایستی دارای شرائط اساسی اعتبار و حجیت باشند و اال از درجهی اعتبار
ساقط میگردد (روحانی )296 ،4 ،1413،و موظف به اعالم نظر بر اساس گفتههای منابع تحقیق میباشند
و حق اعمال نظر شخصی و سلیقهای خویش را ندارد و شرط پذیرش نظرات مطلعین مبنی بر حصول علم
و یقین میباشد لذا محقق نباید اظهارات منبع را که بر اساس قیاس ،تعمیم ،حدس و یا ظن غیر معتبر
(گمان ،حتی قوی که صرفاً از طرف یک منبع ابراز شده باشد) بیان شود ،بپذیرد و الزم است از مطلعین
استدالل بخواهد در فرایند تحقیق افرادی که موثق باشند و لیکن سایر خصوصیات منبع را ندارند به عنوان
مطلع محسوب می شوند لذا پس از ثبت اظهاراتشان ضروری است اطالعات اخذ شده مورد بررسی قرار
گیرد» (آیین نامه اجرایی هیأت عالی گزینش ،1374،بندج).
مطابق آیین نامه ،صالحیتهای عمومی افراد بواسطهی اقرار،شیاع و بینه (شهادت عدلین) حاصل می-
گردد که بایستی بالواسطه اظهار گردد؛لذا شهادت بر شهادت دیگر افراد اعتباری ندارد اگرچه این موارد به
عنوان قرینه و اماره قابل استناد میباشد (آیین نامه گزینش .)1379،26 ،لکن در صورت وجود عذر و عدم
شهود اصلی ،قابل اعتبار و استناد میباشد (موسوی خمینی ،بیتا  .)450 4،،لذا محققین به صورت مستقیم
به صالحیتهای عمومی شخص واجد شرائط وقوف پیدا نمایند که این مسأله در روند ادامه تحصیل در
مقاطع عالی مورد توجه قرار گرفته است به طوری که یکی از عوامل محرومیت از ادامه تحصیل در مقاطع
عالی ،اشتهار به فحشاء دانسته شده است ودر ادامه تأکید به آشکار بودن و غیرقابل تحقیق بودن آن نموده
است ( .مصوبه شورای انقالب فرهنگی )67/3/24،سخنان منابع تحقیق ،تأثیر بسزایی در سلب صالحیت
عمومی اشخاص دارد ؛ لذا سخنان منابع تحقیق و محققین نوعی شهادت محسوب می شود و دارا بودن
صفات و شرایط شاهد در باب قضا برای منابع و محققین ضروری است( .آیین نامه گزینش)1 ،1379،
مطابق دستورالعمل الحاقی ویژه تحقیق شماره ، 111750منبع تحقیق بایستی دارای شرائط توثیق ،متدین
و ملتزم به نظام و والیت فقیه باشد (دستورالعمل تحقیق ماده  .)23عالوه بر این موارد ،وجود شرائط شاهد
مانند بلوغ ،عقل ،ایمان ،عدالت و ارتفاع تهمت ضروری میباشد (آیین نامه گزینش 3، 1379 ،؛ موسوی
خمینی ،بیتا  )443،که شرائط فوق لزوماً باید به یکی از اسباب شرعیه (معاشرت مفید علم یا اطمینان بیّنه،
شیاع مفید علم یا اطمینان و  )...احراز شود.
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در ماده  15دستورالعمل هیأت عالی گزینش به این مطلب اشاره شده است « :صدور رأی در گزینش
افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء هسته گزینش بوده و به مبنای اقرار یا بینه
به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن وامارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق
(غیر اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز میگردد» (آیین نامه اجرایی گزینش ،1374،ماده )2
در موارد شک و تردید در منبع تحقیق ،رجوع به اهل خبره الزامی میباشد تا نسبت به موضوع ،وثوق و
اطمینان حاصل نمایند؛ بدین جهت آنرا داخل در باب شهادات قلمداد نمودهاند و تمامی مالکهای موجود در
باب شهادات مانند عدالت ،اخبار از حس و تعدد مخبر در این موارد معتبر میباشد  (.انصاری ،5 ،1423،
 )406البته مالک ،حصول اطمینان عرفی درمراحل تحقیق میباشد که با کسب اطالعاتی از محل سکونت
 ،تحصیل و کار حداقل چهار منبع موثق با محوریت محل سکونت و تحصیل و در تمدید قرارداد یا تبدیل
وضعیت با محوریت محل کار حداقل از دو منبع  ،به شرط عدم تعارض و ابهام وداشتن شناخت عمیق منابع
از داوطلب حاصل می شود» (آیین نامه اجرایی گزینش ،1374 ،ماده .) 4
 - 3-2بررسی میدانی
پس از بررسی مطالعاتی که پیرامون خبر واحد و آثار آن انجام شده در مراکز مختلف کشور مانند
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و همچنین تحقیقات میدانی در قالب مصاحبه و پرسشنامه با
مسئولین سیزده مرکز ،انجام تحقیقی جامع در این موضوع ضروری میباشد لذا این پژوهش با انجام
مراحل مختلف تحقیق در قالب مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از مسؤولین هیئتهای گزینش و استخدام
مراکز مختلف جهت نیل به نتیجه پژوهش میدانی صورت گرفته است که نمودارهای آن در ذیل بیان بیان
گردیده است.
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کارشناسان مزبور – طبق این نظر سنجی  -در مواجهه با خبر واحد در مورد صالحیتهای عمومی
افراد ،قائل به عدم تأثیر بوده اند؛ زیرا آنرا به مثابه امر حقوقی و قضایی تلقی نمودهاند که در چنین مواردی
به بینه میباشد البته در صورتی که یقین به وثوق منبع تحقیق وجود داشته باشد ،چنین خبری به عنوان
قرینه در مراحل مختلف تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد ولی به تنهایی باعث سلب صالحیتهای
عمومی شخص موردنظر نخواهد شد البته این مراحل تحقیق بستگی به جایگاه و اهمیت مسؤولیت فرد
مزبور خواهد داشت؛ زیرا ممکن است با مواجهه یک خبر واحد موثق ،فرد دیگری مقدم بر فرد دارای
اولویت شود ولی همچنان فرد مزبور صالحیت عمومی خویش را از دست نمیدهد چون همانطور که در
منابع شرعی و فقهی و در دستورالعمل ها آمده رد صالحیت یک فرد باید با ادله متقن و به صورت بینه
باشد .در نظر سنجی که از کارشناسان انجام گرفته  0/0 68آنان خبر واحد به صورت ظن نزدیک به قرینه
دنبال نموده و بررسی بیشتر را انجام می دهند 0/0 21 ،نیز به خبر واحد به طور مطلق اهمیت نمیدهند و
 0/0 11دیگر نیز اگر منبع تحقیق یا خبر فردی موثق باشد اهمیت می دهند که نمودار دایرهای این
نظرسنجی به شکل زیر می باشد.
نمودار دایرهای
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 – 4نتیجهگیری
در مورد حجیت خبر واحد در موضوعات احکام ،نظریات مختلفی وجود دارد؛ مشهور فقهای امامیه
قائل به عدم حجیت خبر واحد در موضوعات – بر خالف احکام  -میباشند .برخی دیگر در این مورد قائل
به توقف شدهاند لکن دیدگاه فقهاء امامیه در باب تخاصمات و دعاوی ،عدم کفایت شهادت واحد در موضوع
مورد نظر میباشد .در فرایند گزینش نیز محققین که به عنوان عیون و معتمد یک سازمان محسوب می
شوند  ،برای کسب اطالعات و شناخت داوطلبان استخدام ،از اظهارات منابع مطلع استفاده مینمایند که با
الهام از نظر فقها و ادله شرعی و همچنین نظر کارشناسان گزینش این اظهارات نوعی شهادت محسوب
شده و دارابودن صفات و شرایط شاهد در باب قضا برای منابع ضروری است لذا با توجه به تحقیقات میدانی
انجام گرفته ،مشخص میشود که امور گزینش و بررسی صالحیت ها در حیطه موضوعات و از باب قضا
میباشد .بر اساس تحقیق میدانی انجام گرفته ،از منظر اکثر کارشناسان مربوطه در روند گزینش و انجام
صالحیتها ،خبر واحد فاقد ارزش و اعتبار میباشد لکن برخی از آنان به مقتضای زمان و جایگاه مورد نظر
برای شغل و موقعیتی که برای کاندیدا در نظر گرفته شده است و با رعایت شرایط و صفات راوی یا منابع
تحقیق بررسی بیشتری را انجام می دهند.
فهرست منابع
 -1قرآن کریم.
 -2انصاری ،مرتضی( . ) 1411المکاسب .قم :دارالذخائر.
 -3بهجت ،محمدتقی ( .)1426جامع المسائل .قم :دفترآیت اهلل بهجت.
 -4جعفریان ،رسول ( .) 1423دوازده رساله فقهی .قم .مؤسسه انصاریان.
 -5حر عاملی ،محمدبن حسن ( .) 1409وسایل الشیعه .قم :مؤسسه آل البیت (علیهم السالم).
 -6حلی ،محمد بن حسن بن یوسف ( .) 1404ایضاح الفوائد .قم :موسسه اسماعیلیان..
 -7حلّى ،نجم الدین (  .)1403معارج األصول .قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 -8حلی ،حسن بن یوسف ( .)1404مبادی الوصول الی علم االصول .قم :المطبعه العلمیه.
 -9خویی ،سیدابوالقاسم ( . )1372معجم رجال الحدیث .قم :مرکز نشرالثقافه االسالمیه.
 -10خویى ،سیدابوالقاسم (. )1418التنقیح فی شرح العروة الوثقى .قم.
 -11دهخدا ،علی اکبر( .)1341فرهنگ دهخدا .تهران :سازمان مدیریت و برنامه کل کشور.
 -12روحانی ،سیدمحمد ( .)1413منتقیاالصول ،مقرر:سیدعبدالصاحب حکیم .بیجا :مطبعهاالمیر.
 -13رضاییزاده ،محمد جواد ؛ داوری ،محسن( . )1395مبانی واصول تشخیص صالحیت نمایندگی مجلس شورای
اسالمی،فصلنامه دانش حقوق عمومی ،سال پنجم ،شماره .14
 -14زراعت ،عباس (  .)1389آیین دادرسی کیفری .نشر موسسه فرهنگی دانشپذیر.
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 -15شریف مرتضى ،على بن حسین ( .) 1405رسائل .قم  :دارالقرآن الکریم.
 -16طوسی ،محمد بن الحسن( . ) 1417العده االصول .قم :چاپخانه ستاره .
 -17طوسی ،محمد بن الحسن ( .)1387المبسوط فی فقه االمامیه ،محقق /مصحح :کشفی،محمد تقی .تهران:
المکتبه المرتضویه.
 -18عاملى،زین الدین بن علی (بی تا) .الرعایه فی علم الدرایه .نجف :مطبعه لبنان .
 -19عاملی ،زین الدین بن علی( .) 1425الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه  .قم  :موسسه نشر اسالمی.
 -20علینقی،امیرحسین (.)1378نظارت بر انتخابات و تشخیص صالحیت داوطلبان .تهران :نشر نی.
 -21عاملى،زین الدین بن على(.)1425مسالک األفهام .قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة.
 -22عاملی ،زین الدین بن علی (بیتا) .الرعایه فی علم الدرایه  .نجف. :مطبعه لبنان.
 -23عاملى کرکى،على بن حسین ( )1417جامع المقاصد فی شرح القواعد .قم :مؤسسه آل البیت .
 -24عاملى،محمدبن مکى( )1417الدروسالشرعیه فی فقه اإلمامیه .قم:دفترانتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
 -25علم الهدی ،سید مرتضی(.) 1376الذریعه الی اصول الشرعیه  .تهران. :انتشارات دانشگاه تهران.
 -26عربیان،اصغر( .)1392عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد .مطالعات حقوقی معاصر.سال ششم ش .6
 -27گیالنى،ابوالقاسم(.)1413جامع الشتات فی أجوبة السؤاالت .تهران :مؤسسه کیهان.
 -28موسوی خمینى ،سیدروح اهلل ( . )1386تنقیح األصول  .تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى .
 -29موسوی خمینی ،سید مصطفی ( .)1440تحریرات فیاالصول .تهران :وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.
 -30موسوی خمینی  ،سیدروح اهلل ،بی تا،تحریرالوسیله  ،قم :چاپ اسماعیلیان.
 -31مدرسی  ،سید حسین ( .)1410مقدمه ای بر فقه شیعه .مترجم :محمدآصف فکرت  .مشهد :بنیاد پژوهش های
اسالمی.
 -32مامقانی ،محمدرضا (بی تا)  .المقباس الهدایه فی علم الدرایه .قم :نشرآل البیت علیهم السالم.
 -33مفید،محمد بن نعمان ( . )1413مختصرالتذکره  .قم  :نشر کنگره شیخ مفید .
 -34مفید ،محمد بن محمد( . )1374اوائل المقاالت فی المذاهب والمختارات .قم :کنگره جهانی هزراهی شیخ مفید.
 -35نجفى ،جعفربن خضر ( .)1422کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء .قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى
حوزه علمیه قم.
قوانین و آیین نامهها
 -36مصوبه شورای انقالب فرهنگی جلسه مورخ  67/3/17و دومین جلسه مورخ .67/7/24
 -37هیأت عالی گزینش جمهوری اسالمی ایران ،دفتر آموزش و امور هیأتها .مبانی فقهی و شرعی گزینش ،
انتشارات دانشگاه تهران .چاپ دوم.
 -38هیأت عالی گزینش جمهوری اسالمی ایران ،آیین نامه اجرایی گزینش ودستورالعمل الحاقی ویژه تحقیق به
شماره 2 / 111750ب  ،به تاریخ 1387/5/12ه ش.

