
 

 

 86تا  41صفحات ، 72شماره ، 9911 بهار، نهم/ سال  يعموم  حقوق دانشفصلناهم 

 

 

واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل 
  ، مدیر و مدبریاسیسیمذهب

  7جواد مطیعیمحمد ،9هادی طحان نظیف

 رانیصادق )ع(، تهران، ادانشگاه امام المللنیو ب یگروه حقوق عموم اریاستاد .1
 رانیصادق )ع(، تهران، ادانشگاه امامخصوصی حقوق ارشد  یکارشناس یدانشجو .2

 
 11/3/99تاریخ پذیرش:                         11/9/99خ دریافت: تاری

 

 چکیده
مدبر  ر،یرا احصا کرده است. مد رانیا یجمهور استیر ینامزدها طیشرا یقانون اساس 111اصل 

 یابینگهبان در مقام ارز یاست. شورا طیشرا نیبودن، از جمله ا یاسیو س یو رجل مذهب
 یچهار صفت را ط نیخود از ا یارهایو مع فیتعار یرجمهو استیر ینامزدها تیصالح
انتخابات، اعالن کرده است. پژوهش  یکل یهااستیس 1-10عمل به بند  یدر راستا یامصوبه

مصوبه پرداخته است تا  نیشده در اارائه فیتعار یبه واکاو یلیتحل-یفیحاضر با روش توص
 یاجمال و ابهام آن، مالک عمل شوراو برطرف کردن نقاط  حیمصوبه و توض نیا نییضمن تب

 ریرا شفاف، و مس یجمهور استیر ینامزدها رچهار صفت مذکور د ینگهبان در بررس
و  یرا هموار سازد. پژوهش حاضر با واکاو نهیزم نیدر ا یاسالم یمجلس شورا یقانونگذار

کار به ریا دو تعبتنه تیرا حل کرده و در نها فیتعار نیابهامات موجود در ا ف،یتعار نیا لیتحل
 دانسته است. ریتفس ای یقانونگذار قیطررفع ابهام از  ازمندیرا ن فیتعار نیدر ا رفته

  
 ینامزدها طیشرا ،یریپذنگهبان، انتخابات، انتخاب یشورا ،یقانون اساس :واژگان کلیدی

 .و مدبر ریمد ،یاسیرجل س ،یرجل مذهب ،یجمهور استیر

                                                                                                                                                       
 Email: tahan@isu.ac.ir                                                                                          نویسنده مسئول  
 Email: m.j.motiee@isu.ac.ir     
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 مقدمه
مسائل مربوط به  نیتراز مهم و انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اباتانتخ نیتریکی از مهم

قانون  111اصل است. شوندگان انتخابیا صفات  یریپذانتخابات، مسئله شرایط انتخاباین 
اساسی جمهوری اسالمی ایران شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را برشمرده است. از 

تعریف و  درباره 111اما اصل رجل مذهبی و سیاسی بودن است.  جمله این شرایط مدیر، مدبر و
کلی  یهااستیس 1-10بند ، رونیازا. ده استمالک تشخیص این چهار وصف سکوت کر

مقام صالح برای قانون اساسی،  110اصل  9بنا بر تصریح بند که  انتخابات، شورای نگهبان را
به بیان تعریف و مالک تشخیص  است،ری صالحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهو دییتأ

این در را  یامصوبه 1391 ماهیده است. شورای نگهبان در دکرچهار صفت مذکور مکلف 
و تعریف خود را از این چهار صفت بیان داشته است. این مصوبه با  خصوص به تصویب رسانده

شورای نگهبان،  9/1319/ 29مورخ  1329/9تفسیری  یهنظرقانون اساسی و  99اصل توجه به 
این مصوبه نسبت به قانون عادی جایگاه حقوقی  روازاین (1).شأن تفسیر قانون اساسی را دارد

و  ردیگیم مالک عمل قرار ما  یو بر آن حاکم است. در نتیجه مفاد این مصوبه مستق ردباالتری دا
د یا با شومصوبه خارج از چارچوب این  تواندینم ،اگر مجلس تقنین در این زمینه را الزم بداند

عمل شورای نگهبان  یسازبر شفافشک تبیین این مصوبه عالوهیمفاد آن مخالفت ورزد. پس ب
بررسی صفات مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی در نامزدهای انتخابات ریاست  نهیدر زم

مصوبه نقاط سکوت و ابهام این  یسازدر این زمینه را با روشن سجمهوری، مسیر تقنین مجل
این مصوبه بپردازد تا فواید  ، بررسی و تحلیل. پژوهش حاضر قصد دارد به تبیینکندیهموار م

رو سازد. ازاینعمل شورای نگهبان و هموارسازی تقنین را محقق  یسازمذکور در جهت شفاف
 1تحلیلی به ماده -این پژوهش با روش توصیفی کاربردی است.-از حیث هدف، پژوهشی بنیادی

شورای نگهبان که حاوی تعریف شورای نگهبان از چهار صفت مدیر، مدبر  1391 ماهیه دمصوب
با هدف تبیین صفات  ییهاپیش از این پژوهشالبته . پردازدیم ،و رجل مذهبی و سیاسی است

برای مقام ریاست جمهوری ایران  یریپذقانون اساسی و بیان شرایط انتخاب 111مذکور در اصل 
در مقام  هاپژوهشاول این  دسته .گنجندیمی کلی در دو گروه بنددستهکه در یک  نداهگرفتانجام 

 دستهو  (2)در انتخابات ریاست جمهوری ایران با سایر کشورها شوندگانانتخابتطبیق شرایط 
ی موجود در هانیدکترند و اقانون اساسی 111دوم ناظر بر یک یا چند وصف مذکور در اصل 

ها پژوهشدو دسته اما در زمان انجام این  (3).کنندیمرا بررسی و نقد خصوص این اوصاف 
 یهاهمه پژوهش روازاین مصوبه مذکور هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده بوده است.
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 عملی یپایان رد،ن اجرایی داأمصوبه مذکور شجا که ازآنپیشین در مقام بحث نظری هستند. اما 
ی پیشین در پی پاسخگویی به این پرسش هاپژوهشه این معنا که ؛ بنظری است یهاآن بحث بر

عبارت دیگر به« قانون اساسی بشود؟ 111باید چه برداشتی از صفات مذکور در اصل »که  اندبوده
اکنون «. چیست؟ 111بهترین برداشت و بهترین مالک برداشت ممکن از صفات مذکور در اصل »

ار صفت مدیر، مدبر، رجل سیاسی و مذهبی در قالب یک شورای نگهبان برداشت خود را از چه
. خواهد بوداشاره شد، مالک عمل  چنانکهو این برداشت شورای نگهبان  ده استمصوبه اعالم کر

صرفا  نظری پیشین  یها، متعرض بحثپردازدیدر نتیجه پژوهش حاضر که به تبیین این مصوبه م
بلکه شامل واکاوی این تعاریف  ،شودینم ،اندت دادهکه با این مصوبه اعتبار عملی خود را از دس

ست و هم ادر مصوبه قطعی اعالمی شورای نگهبان است که هم مالک عمل شورای نگهبان 
عبارت دیگر، پژوهش حاضر در پی ؛ بهاالتباع استچارچوب آن برای تقنین عملی مجلس الزم

 111اوصاف مذکور در اصل  برداشت شورای نگهبان از»پاسخگویی به این پرسش است که 
عباراتی که  ترقیدقمفهوم »یا « دقیق چیست؟ طوربه خواهد بودقانون اساسی که مالک عمل 

با بررسی و  طبعا «. چیست؟ است بردهکار شورای نگهبان در تعاریف خود از این چهار صفت به
ند استفسار از شورای شورای نگهبان، موارد مبهم و نیازم مصوبهاین  چهارگانهواکاوی تعاریف 

. پس پژوهش حاضر در مواردی که خواهند شدی توسط مجلس نیز مشخص قانونگذارنگهبان یا 
نتواند ابهام موجود در تعاریف شورای نگهبان از چهار صفت مذکور را با تحلیل و تدقیق خود 

ط مجلس رفع کند، متذکر لزوم تفسیر آن توسط شورای نگهبان یا تقنین در رابطه با آن توس
شورای نگهبان، در دسترس  مصوبهمسیر عمل به این  نکردروشن . بدیهی است که برای دشویم

تا  کوشدیمبودن تحلیل و تبیینی جامع از تعاریف این مصوبه ضروری است و پژوهش حاضر 
پژوهش حاضر به تحلیل و  یهاهر کدام از بخش زمینهدر این چنین امر مهمی را محقق سازد. 

در هر بخش از این  تعریف شورای نگهبان از یکی از این چهار صفت پرداخته است.واکاوی 
شود و نقاط شورای نگهبان بیان شده و سپس تحلیل و واکاوی می موردنظرپژوهش، ابتدا تعریف 

، بررسی و ابهامات موجود در صورت اندشده ذکرابهام آن به همان ترتیبی که عبارات در تعاریف 
 .دشویم حلامکان 

 رجل مذهبی. 1
رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی الزم به دین اسالم و مذهب تشیع داشته »متن تعریف: 

ر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ئو تدین و تقیدشان به انجام شعا
 «ور باشند.که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشه یاگونهبرخوردار باشد، به یاژهیو
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به معنای  «رجل»دو نظر مختلف وجود دارد. مطابق نظر اول  «رجل»معنای واژه  خصوصدر 
 «رجل». اما براساس نظر دوم (329: 3، ج 1391)هاشمی،  شودیمردان است و شامل زنان نم

. شورای نگهبان در (3: 1391ی، بجنوردی موسو) شاخص و برجسته است یهابه معنای چهره
 «رجل»ده است، از اعالن موضع خود نسبت به معنای کره از رجال مذهبی ارائه تعریفی ک

ده است. ممکن است دلیل این خودداری این بوده باشد که شورای نگهبان کرخودداری 
در این مصوبه صرفا  به چهار مفهوم رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بپردازد،  خواستهیم

موضع شورای نگهبان در  نکهیا لیدلبه لبتهشده است. امتعرض مسئله دیگری نرو ازاین
 نکهی، و ابوده رگذاریتأث« رجال سیاسی»و  «رجال مذهبی»ریف ا، بر تع«رجل»معنای  خصوص

با پذیرش یکی از این دو معنا سرنوشت امکان یا عدم امکان ریاست جمهوری زنان در ایران 
 ه اعالم نظر کند.نزمی، بهتر بود شورای نگهبان در این دشویممشخص

 .آگاهی و عمل1-1
بیانگر سطوح مختلفی از آگاهی باشد. این  تواندیم «آگاهی الزم به دین اسالم و مذهب تشیع»عبارت 
یک مؤمن و احکام مبتالبه، یا همراه با تحصیل دروس حوزوی، یا حتی  یددر حد عقا تواندیآگاهی م

 ،کندینم جادیکه اجمال این عبارت خللی در تعریف ا میابییتا حد اجتهاد باشد. اما با تدقیق بیشتر درم
بنابر اقل  ،بر اکثر وجود نداشته باشد یانهیزیرا در چنین عمومی که امر دایر بین اقل و اکثر باشد و قر

؛ یعنی همان سطح اول که آگاهی در حد احکام مبتالبه و (113: 1، ج 1393شود )مظفر، می گذاشته
 گفته شود «مؤمن»به چنین شخصی  م و مذهب تشیع باشد، تا حدی که عرفا  اسال هیعقاید اول

نامزدهای ریاست  تیصالح دییشورای نگهبان در تأ هی. رو(321: 1، ج 1311ی، دزنجانیعم)
 .(321: 1، ج 1311ی، دزنجانیعم) کندیم دأییجمهوری از ابتدای انقالب تاکنون نیز همین را ت

، الزم است که داوطلبان ریاست «به انجام شعایر و مناسک دینی و تقیدشان»مطابق با عبارت 
بر آگاهی الزم به دین اسالم و مذهب تشیع، تقید به عمل به این احکام و جمهوری عالوه

برای  توانندیعقاید هم داشته باشند. در نتیجه فقط مسلمانان، و از میان مسلمانان فقط شیعیان م
و  یامامدوازده عهیاعم از ش «شیعه»صالحیت شوند.  دییکاندیداتوری ریاست جمهوری تأ

، ج 1392ی، ثان دیشه) شودیمختلفی مانند زیدیه نیز م یهااست و شامل دسته یامامردوازدهیغ
یکی که  دارندیم صورت ضمنی بیانبه 121و اصل  حا  یقانون اساسی صر 111. اصل (119: 1

قانون اساسی  12ی کشور است، که در اصل از شرایط ریاست جمهوری اعتقاد به مذهب رسم
است. در نتیجه از  عنوان مذهب رسمی کشور تعیین شدهبه یعشریمذهب جعفری اثن االبدیال

 صالحیت شدن دارند. دییامکان تأ یعشریمیان شیعیان هم فقط شیعیان اثن
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 . شهرت1-2
حکام و اعتقادات کافی عملی به این ا حتی تقیدآگاهی و اعتقاد به اسالم و مذهب تشیع و 

به این خصوصیت »، نامزدها باید «رجال مذهبی»نیستند، بلکه مطابق تعریف شورای نگهبان از 
 لی. با آمدن این قید، تعریف شورای نگهبان از رجل مذهبی تکم«شناخته و مشهور باشند

نوبت آن  ه و اکنونشددر تعریف تبیین  «مذهبی»چراکه تا پیش از این قید، مفهوم  ،دشویم
بوده است که تعریف متعرض رجل بودن رجل مذهبی هم شود. قید مذکور بیانگر معنای عام 

در فرد یک امر درونی  یعشریاثن عهییعنی شهره بودن نزد مردم است. وجود عقاید ش «رجل»
و غیرقابل بررسی مستقیم است. اما تعریف حاضر بروز بیرونی این اعتقاد را در تمام ابعاد و 

و التزام عملی و هم شهره  تقید؛ یعنی هم آگاهی کافی و هم دشویم ت قابل بررسی شاملحاال
 بودن به این تقید.

شهره باشد. در این  «در میان مردم»آگاهی و تقید داوطلب به دین اسالم و مذهب تشیع باید 
وجود  یدیقتلفظی یا لبی دیگری هم دال بر این  نهیاست. قر امدهین «مردم»تعریف قیدی برای 

، تمام مردم «مردم»که مقصود از  رساندیندارد. در نتیجه اطالق موجود در تعریف این را م
فقط مردم محل سکونت اند و نهداوطلب شانیککه هم یعشریفقط شیعیان اثنکشورند؛ نه

ها تقیدات عملی داوطلب. اما باید توجه داشت که از میان مردم کشور فقط برخی از آن
و شهرت داوطلب به صفات مذکور در تعریف در میان سایر مردم کشور،  انددهیرا د داوطلب

خبار دو شاهد عادل و براساس قضاوت عرفی خواهد بود. قضاوتی که اعم از حاصل اِ
حداقل دو شاهد خبار . هرچند ممکن است فقط اِاستآورند، ظن خبارهای دیگری که عرفا اِ

عادل  یااما در هر صورت قدر متیقن این است که باید عده را در این زمینه بپذیریم. عادل
از این  یآورخبار ظنباشند و اِ دهید «در زندگی فردی و اجتماعی»تقیدات دینی داوطلب را 

خبار این عده و سایر قراین موجود به تقیدات و اعتقادات کنند. سایر مردم کشور هم براساس اِ
حدی برسد که عرفا داوطلب به این جایی که این شهرت به ، تابرندیمیمذهبی بودن این فرد پ

 د.شوصفات در کشور شهره محسوب 

 رجل سیاسی .2
ها از مسائل و رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن»متن تعریف: 

اعم از داخلی و  یاجتماع یاسیسیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل س یهادهیپد
باشد که همواره مصالح نظام اسالمی و  ینحوهای سیاسی بهضورشان در صحنهو ح یالمللنیب

که در میان مردم به این  یاگونهها لحاظ شده باشد، بهمعیارهای اصیل انقالبی در عملکرد آن
 .«خصوصیت، شناخته و مشهور باشند
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م سیاسی رجل سیاسی بودن، به معنای تصدی امور سیاسی یا داشتن تحصیالت در علو طبعا 
: 1، ج 1311ی، دزنجانیعماز رجل سیاسی چیز دیگری است ) 111نیست، بلکه مقصود اصل 

 یم.پردازیماکنون به تبیین تعریف شورای نگهبان از رجل سیاسی  .(321

 مشاهده، درک و تحلیل و عمل .2-1
 است؛ ریپذبعد از مرحله مشاهده امکان شکبیمذکور در تعریف،  «قدرت تحلیل و درک»

دست نیاید، تحلیل و که یک مشاهده صحیح و کامل بهتا زمانی .هادهیمشاهده دقیق مسائل و پد
درک صحیحی هم وجود نخواهد داشت. اگر هم از داوطلب، بروز بیرونی خوبی بدون مشاهده 

زیرا شخصی که در  ،است نشدهقدرت تحلیل و درک او ارزیابی  ،صحیح و کامل دیده شود
داوطلب چگونه بوده تا  یهاباید بداند ورودی داده ،لیل و درک داوطلب استمقام ارزیابی تح

بتواند ارزیابی صحیحی داشته باشد. پس برای سنجش قدرت تحلیل و درک داوطلب الزم 
مجریه باید از اوضاع و احوال کشور  قوهاز طرفی رئیس . شوداست مشاهده او هم بررسی 

در نتیجه  (.Mulgan, 9002: 591)ی اداره کند خوببها تا بتواند کشور ر مطلع باشدی خوببه
تا در نظر  بوده باشدداوطلب انتخابات ریاست جمهوری باید از مشاهدات خوبی برخوردار 

در تعریف حاضر بررسی مشاهدات نیز . داشته باشدشورای نگهبان توانایی احراز این مقام را 
مطلب در تعریف به این صورت است که  موردنظر شورای نگهبان بوده است. نحوه بیان این

سبب مشاهده صحیح و کامل ... . این طرز : قدرت تحلیل و درک ... بهاست شده گویا گفته
بیان، هم بررسی مرحله مشاهده داوطلب را از قلم نینداخته و هم ترتیب این مراحل را که ابتدا 

 است. دنظر قرار دادهم ،دهدیمشاهده و سپس تحلیل و درک براساس آن مشاهده رخ م
دو احتمال وجود دارد:  «سیاسی یهاو حضورشان در صحنه»عبارت  درباره عطف موجود در

قدرت »است: شده  است. در نتیجه گویا گفته «قدرت تحلیل و درک»این عبارت عطف به . 1
 یها. این یعنی حضور در صحنه«سیاسی یهاها ... و حضورشان در صحنهتحلیل و درک آن

بر ادراک و عنوان مرحله بعد از ادراک است و بروز عملی بینش سیاسی فرد عالوهیاسی بهس
صالحیت شود. پس براساس این  دییتا در صورت صحت، تأ شودتحلیل او باید بررسی 

کند که به صحت تحلیل  یشورای نگهبان باید رجل سیاسی بودن فرد را طوری بررس ،دیدگاه
زیرا دلیل عقالیی بررسی  این احتمال ضعیف است؛ که ببرد مزد پیو ادراک و رفتار سیاسی نا

آگاهی »این عبارت عطف به . 2 .به قدرت تحلیل و درک اوست یابیرفتار سیاسی فرد، دست
بلکه  ،است. در نتیجه این حضور نشانه رفتار سیاسی فرد نیست «عمیقشان از مسائل سیاسی

سیاسی  یالمللنیدر میادین داخلی و ب یزد تا حدیعنی این نام ؛یند مشاهده استابخشی از فر



 
 
 

 سیاسی، مدیر و مدبرواکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی 
 

 

 

00 

حضور دارد که امکان کسب اطالعات اولیه و مشاهده دقیق میدانی برایش فراهم بوده است و 
 یهاچنین شخصی باید دارای آگاهی سیاسی باالیی باشد. پس این عطف بیانگر مجال عرفا 

 اوطلب است.ممکن برای کسب آگاهی سیاسی بهتر و مشاهده دقیق توسط د
این عبارت  ؛ به این معنا کهیک نتیجه است انگریاین عبارت ب «باشد که ... ینحوبه»در قسمت 

 ،مشاهده و تحلیل و درک مذکور، این نحو عملکرد است. به بیان دیگر جهیکه نت کندیم انیب
از او  باشد که عملکرد مذکور در ماده را یاگونهباید مشاهده و تحلیل و درک داوطلب به

و ادراکات فرد است.  هالیشاهد باشیم و این عملکرد بروز رفتاری سالمت مشاهدات و تحل
و دو نظر مذکور در بند قبل این پژوهش  اشیاما اگر این عبارت را در ارتباط با عبارات قبل

 برداشت اول این است که تحلیل و درک ؛میرسیجا نیز به دو برداشت متفاوت مدر این ،ببینیم
 در وضعیت خوبی هستند و این مناسب بودن ،مشاهدات درست داوطلب لیدلو عملکرد به

. برداشت دوم از این قرار است «باشد که ... ینحوبه»که  شودیم دهیعملکرد مذکور وقتی فهم
این مشاهدات شامل مشاهدات  مناسب است، که مشاهداتش لیدلکه تحلیل و عملکرد فرد به

سیاسی داخلی و خارجی است و این مناسب بودن  یهای او در صحنهحاصل از حضور کاف
. بنابر دالیل مذکور در بند قبل میدهیتحلیل و درک را از صحت عملکرد فرد تشخیص م

 نظر دوم است. ،برداشت اول صحیح نیست و نظر صائب
دسته دو  شودمیبررسی در شورای نگهبان در توضیح بیشتر برداشت دوم باید گفت که آنچه 

بررسی مستقیم شورای تحت یعنی خود این موارد  ،است: دسته اول مورد بررسی مستقیم است
از  ،امکان مشاهده صحیح و دقیق. 1این دسته شامل دو مورد است: . رندیگیم نگهبان قرار

که شخصی با  یاگونهجمله حضور داوطلب در میادین سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی. به
سیاست داخلی و خارجی امکان مشاهده دقیق و کافی داشته  یهاضور در عرصهاین میزان ح

و رفتار سیاسی فرد که همان  هایریگعملکرد فرد در عرصه سیاست؛ یعنی موضع. 2باشد. 
بروز عملی و بیرونی تحلیل و درک باالی اوست. اما دسته دوم مورد بررسی غیرمستقیم 

م شامل قدرت تحلیل و درک داوطلب است. قدرت . دسته دوردیگیشورای نگهبان قرارم
 ،تحلیل و درک یک شخص جزء مسائل درونی اوست و پی بردن به صحت آن ممکن نیست

یعنی شورای  ،مگر با بررسی یک واسطه که همان بروز بیرونی تحلیل و درک شخص است
و درک  که قدرت تحلیل بردیمی پمسئله نگهبان با بررسی عملکرد سیاسی فرد به این 

داوطلب در چه حدی است و آیا تحلیل و درک این شخص صحیح و مناسب مقام ریاست 
 ست یا نه.اجمهوری 
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نظر  دیرعایت مصالح نظام اسالمی و معیارهای اصیل انقالبی از نقاط عطف این تعریف و مؤ
بی زیرا رعایت مصالح نظام اسالمی و معیارهای اصیل انقال ،در این پژوهش است شدهرفتهیپذ

مواردی هستند که در خودشان این معنا را که رفتار سیاسی فرد بیانگر قدرت تحلیل و درک 
این  به زیرا رفتار سیاسی فردی که مشاهدات صحیح و کافی داشته عرفا  ،اوست نهفته دارند

که مصالح نظام اسالمی و معیارهای اصیل انقالبی را در مرحله  شدهسبب صحیح و مناسب 
 باشد که عرفا  یاگونهرفتار سیاسی فرد باید به پس .داده استک خود مدنظر قرار تحلیل و در

پی برده شود که تحلیل و درک صحیحی داشته است. در حقیقت گویا شورای نگهبان تحلیل و 
و انتظار دارد که یک رجل  شتهدرکی از مصالح نظام اسالمی و معیارهای اصیل انقالب دا

عمل کند که  یاگونهدر جامعه و فضای سیاست به اشیو جایگاه فعل سیاسی با توجه به سابقه
این مصالح و معیارها در عملکردش رعایت شود. پس شورای نگهبان جایگاه فرد را در جامعه 

با  داوطلبی و برای کندیو تحلیل و درک صحیح را بر این جایگاه اعمال م ندیبیو سیاست م
 یید صحیح چنین شخصی چگونه باید باشد و به الگوکه عملکر سنجدیجایگاهی م نیچن

که این الگو همان رفتار سیاسی مناسب برای شخصی با آن جایگاه  رسدیبرای این شخص م
و با الگوی  کندیه توسط داوطلب را بررسی مگرفتمشخص است. سپس عملکرد سیاسی انجام

نگهبان  یکه شورا یمطلوب یداوطلب به الگو یاسیاگر عملکرد س .سنجدیعملکرد مطلوب م
نگهبان بتواند  یباشد که شورا کینزد یاو در نظر گرفته است در حد گاهیبا جا یشخص یبرا

شخص  نیاو مناسب است، ا یاسیو درک س لیقدرت تحل جهیو در نت یاسیعملکرد س دیبگو
 یوراتوسط ش شدهمیترس یبا الگو یداوطلباست. اما اگر عملکرد  دییمرحله مورد تأ نیتا ا

 نی. البته اشودیم تیو رد صالح یستن دیینداشته باشد، داوطلب مورد تأ ینگهبان تطابق کاف
 .ستیمشاهدات داوطلب ن یریگمرحله شکل یبررس یامر، ناف

 . شهرت2-2
مدنظر قرار  ،در تعریف شدهانیشده بودن داوطلب به صفات بدر پایان این تعریف نیز شناخته

خصی امکان مشاهدات دقیق و قدرت تحلیل و درک باال و عملکرد یعنی اگر ش ؛گرفته است
 دییتأ تواندینم ،شده نباشدولی به این صفات نزد مردم شناخته ،سیاسی مناسبی داشته باشد

و رد صالحیت نامزدهای ریاست  دیی. این نکته خود بیانگر امر بسیار حیاتی در تأشود
صالحیت  دییبرای تأ یایبقه شغلی و اجتماعجمهوری است. آن امر مهم این است که هر سا

اش رفتار سیاسی شکبی ،زیرا اگر شخصی این صفات را داشته باشد نیست،داوطلب کافی 
وگرنه عملکردش مناسب نبوده است. پس  ،اش در جامعه بودهطبق جایگاه اجتماعی و سیاسی
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به این صفات شناخته  نیز دمنزد مر عتا یطب ،اندازه کافی رفیع بوده باشداگر این جایگاه به
صالحیت  دییجا تأاست. در نتیجه فقط داوطلبانی رجل سیاسی محسوب و تا این شدهیم
شان در جامعه در ن سیاسیأکه هم صفات مذکور در تعریف را داشته باشند و هم ش شوندیم

 حدی باال بوده باشد که نزد مردم به این صفات شناخته شده باشند.
معنای  خصوصنیز مانند تعریف قبلی، شورای نگهبان از اعالم نظر خود در در این تعریف 

بیان  یروشنه بهزمینبهتر بود نظر خود را در این  کهیده است. درحالکرخودداری  «رجل»لفظ 
طور مطلق بیان شده است و قابل محدود کردن به «مردم»ضمن در این تعریف هم لفظ در کند. 

در این تعریف نیز  «مردم»و  «رجل» خصوصنیست. تفصیل بحث در از مردم کشور  یابه عده
 .شد انیهمان است که در بخش قبل ب

جا تعریف شورای نگهبان از دو مفهوم رجال مذهبی و رجال سیاسی را مورد بررسی و تا این
داوطلبان ریاست  یهایژگیدادیم. نکته مهم در تفاوت این دو ویژگی با سایر و تدقیق قرار

جنس و سایر  را این دو صفت توانیم این است که، قانون اساسی 111ی در اصل جمهور
آنکه این دو صفت صفات  شتریبریاست جمهوری دانست؛ توضیح  فصل داوطلبان را صفات

صالحیت برای ریاست جمهوری است و در بررسی  دییتأپایه و اساسی هر داوطلب قابل 
 د این صفات و سپس سایر صفات بررسی شوند.صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری ابتدا بای

نامزدهای صالح برای ریاست جمهوری  یهایژگیو نیترو مهم نیتریپس این دو ویژگی اساس
 .(321و  323: 1، ج 1311ی، دزنجانیعم) است

 مدیر .3
ذاتی و اکتسابی الزم از نظر  یهایستگیمدیر، شخصی است برخوردار از شا» متن تعریف:
فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از  یهات، شخصیت و نگرشدانش و مهار

و در راستای مأموریت، رسالت و  یورمنابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره
حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در  یهااهداف کالن نظام و ارزش

 .«باشدمدیریتی کالن  یهاصحنه
پژوهشی قبلی در علم مدیریت، نسبت به  سابقهداشتن  لیدلتعریف شورای نگهبان از مدیر، به

این تعریف نقاط ابهام  است. ی برخوردارترمناسبتعاریف رجل مذهبی و سیاسی از وضعیت 
 سابقهالبته همین  .زدیانگینظرها را برمو کمتر اختالف ردکمتری نسبت به دو تعریف گذشته دا

 باشد. ترفراهمی سابق، در این تعریف هاپژوهشکه مجال نقد مبتنی بر  شودیمپژوهشی سبب 
 .شودپرداخته میکار رفته است که در ادامه به آن توجهی در این تعریف به شایاننکات 
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 ی ذاتی و اکتسابیهاییتوانا. 3-1

ست جمهوری به مدیریتی نامزد ریا یهایستگیدر این تعریف تقسیم شا اولین نکته
ذاتی و اکتسابی است. این نکته بسیار ظریف بوده و با روح قانون اساسی که  یهایستگیشا

تصور  دارد. یهمخوان ،توانایی مدیریت ریاست جمهوری توسط نامزد را مدنظر قرار داده است
مانند تصدیق آن  ،اندمتنوع و مختلف ،اشخاص مختلف افتهیبروز یاین نکته که استعدادها

توانایی اداره  ،ابدییطور ذاتی در برخی اشخاص بروز ماست. یکی از این استعدادها که به
. از طرفی (21و  23: 1390؛ رضائیان، 91و  91: 1399)غالمی،  کردن اشخاص یا اموال است

ند و فقط با سابقه قوی اعملی مدیریتی، اکتسابی یهامانند تجربه و دانش و مهارت یمسائل
 111. آنچه در اصل (10: 1399؛ ماکسول، 91و  91: 1399)غالمی،  ندیآیدست ممدیریتی به

 دییبودن نامزد برای مقام ریاست جمهوری است؛ یعنی داوطلبی تأ ریمد ،موردنظر مقنن است
این  نکهیکردن در این سطح را داشته باشد؛ فارغ از ا تیریکه توانایی مد شودیصالحیت م

 چنانکه .اشیاکتساب یهاار استعدادهای ذاتی خود است یا مهارتدتوانایی مدیریت را وام
؛ 9: 1390)رضائیان،  کنندیمتعریف  اشیاکتسابی ذاتی و هاییتوانارا فارغ از « مدیر»برخی، 
 به این نکته اشاره شده است. یخوبدر این تعریف به(. 11- 11: 1399غالمی، 

مدیریتی ذاتی  یهایستگینشده، بلکه مصادیق شامطلب جدیدی افزوده  «از نظر ...»در عبارت 
اکتسابی، و شخصیت و  یهایستگیو اکتسابی ذکر شده است. دانش و مهارت و تجربه شا

ند. اگر اشکال شود که در فهم و تشخیص انگرش فردی، ترکیبی از شایستگی ذاتی و اکتسابی
 قهیاست و این مسئله، پای سلغیرممکن  با یسخت و تقر یدهمدیریتی ذاتی، مالک یهاییتوانا

، پاسخ داده کندیشخصی اعضای شورای نگهبان را به میدان بررسی صالحیت نامزدها باز م
دست صرفا  ذاتی به یهاییبودن در سطح ریاست جمهوری هرگز با توانا ریکه طبعا  مد شودیم

 هینظردر گذشته  تند.ذاتی صرف نیس کدامچیبرده در تعریف نیز هچنانکه مصادیق نام ؛دآینمی
غالب در علم مدیریت، وجود برخی صفات ذاتی مشترک میان مدیران و رهبران را پذیرفته بود 

(Shafritz & Russell, 9000: 333; Doherty & Horne, 9009: 902 & 902.)  اما با انجام برخی
، وجود برخی صفات ذاتی مشترک هاآننظریات جدیدی شکل گرفت که براساس  (1)تحقیقات

عامل موفقیت مدیران  عنوانبهی از صفات ذاتی و اکتسابی امجموعهمیان مدیران نفی شد و 
ضمن در پایان در  (.Shafritz & Russell, 9000: 333; Doherty & Horne, 9009: 902) شناخته شد

ه است که باید در نامزد این تعریف نیز به سابقه موفقیت نامزد در مدیریت کالن اشاره شد
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ی اکتسابی در هامهارتی بر لزوم وجود دییتأو این،  صالحیت شود دییموجود باشد تا تأ
 داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است.

 اداره نحوه. 3-2
که باید در نامزد ریاست  کندیشورای نگهبان در ادامه تعریف خود به چند توانایی اشاره م

 (.Mulgan, 9002: 591) اول از همه توانایی شناخت منابع است .اشدجمهوری وجود داشته ب
)رضائیان،  است مادیطور بدیهی شامل منابع انسانی و منابعی که مطابق این تعریف و به

 اندحقوقی علم مدیریت، منابع اعم از منابع انسانی، مالی و هاافتهمطابق با ی. (9: 1390
و  نیشامل قوان زین یمنابع حقوق(؛ Doherty & Horne, 9009: 302؛ 299و  291: 1392)مولودی، 

 - 211: 1390)رضائیان،  مجموعه است عتمتقابل انواع حقوق  نیمقررات مرتبط و همچن
ی منابع حقوقی قائل به منابع اطالعاتی شد جابه، نگرترجامعبا دیدی  توانیمالبته  .(220

، زیرا منابع مادی ردیگیدر برمنوع منابع را  (. تعریف حاضر نیز هر سه19: 1390)رضائیان، 
. اما در توضیح توانایی شناخت این منابع باید گفت که هر شامل منابع مالی و حقوق هستند

موجود در مجموعه تحت مدیریتش آگاهی کافی داشته  یهاتیمدیری باید از منابع و ظرف
 (؛Shafritz & Russell, 9000: 331; Mulgan, 9002: 591; Doherty & Horne, 9009: 302) باشد

مدیریت کند و به  یدرستمجموعه را بداند تا بتواند مجموعه را به هیاول یهایعنی باید داشته
 یهاچراکه بدیهی است که در هندسه مدیریت هر مدیر سه عامل داشته ،اهدافش برساند

ها رسیم مسیر از داشتهکه برای ت (11و  11: 1399)غالمی،  اولیه، مسیر و هدف وجود دارند
تبع آن مدیریت مجموعه برای پیش رفتن در این مسیر نیاز است که هم هدف به اهداف و به

بتواند در مرحله میانی یعنی هدایت  یک مدیرها تا مجموعه مشخص باشد و هم داشته
: 1392)مولودی،  توان مدیریت خود را به نمایش بگذارد ،مجموعه در مسیر صحیح

به آن اشاره  یدرست. توانایی بعدی که در این تعریف به(Shafritz & Russell, 9000: 22؛11
این یعنی  ؛ها برای رسیدن به اهداف مجموعه استتوانایی استفاده از این منابع و داشته ،شده

با این  توانندیها آگاهی دارند و مبه داشته یپردازانهیزیرا گاهی نظر ،اجرایی کردن مسیر
 یهالیبسا خودشان توانایی اجرای تحلد، مدیریت یک مدیر را نقد کنند، اما چهآگاهی خو

 در خودشان واقف باشند یسازییخود را نداشته باشند و خود نیز به این عدم توانایی اجرا
(Mulgan, 9002: 531).  این نکته ظریف همان تفاوت دو عرصه نظری و عملی است. اما این

 ،دو به هر شکل ممکن، ولو نامناسب باش یاقهیسل تواندیتعریف نماستفاده از منابع، طبق 
باشد. در حقیقت باید مسیری که مدیر  «یوربا رعایت حداکثر بهره»و  «بهینه»بلکه باید 

و بهترین مسیر باشد.  نیترکینزد ،کندیترسیم و سپس مجموعه را طبق آن مدیریت م
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 یورنابع، هدررفتی ندارد و هم در حداکثر بهرهمسیری که هم بهینه است و در استفاده از م
البته بهتر بود شورای نگهبان، در ذیل  .آوردیدست ماست و بهترین خروجی را از منابع به

کرد، زیرا از طرفی سنجش یمی را مطرح وربهرهاین تعریف، مالک خود برای سنجش 
( و از طرف 93: 1399ی در امور خدماتی امری دشوار است )ابطحی و کاظمی، وربهره

ی، برای تشخیص مطلوبیت یا عدم مطلوبیت عملکرد، کافی وربهرهدیگر، صرف سنجش 
ی مورد بررسی، از وربهرهی متصور باشد تا مطلوب بودن یا نبودن آلدهیانیست و باید الگوی 

 (.91: 1399)ابطحی و کاظمی،  فهم شودمیزان تطابق با آن الگو 

 . قلمرو مدیریت3-3
. برای مجموعه را بر عهده دارد یگذارهدف فهیمدیر یک مجموعه خودش وظگاهی 
؛ 11: 1399)غالمی،  شودیممدیر پنداشته  فهیوظ نیتریاساسی، در علم مدیریت زیربرنامه

دستی نظیر قانون اسالمی ایران همواره باید اسناد باال جمهورسیاما رئ (.90: 1390رضائیان، 
ظام را مدنظر قرار دهد. تعریف شورا در ادامه به این موضوع هم های کلی ناساسی و سیاست

اشاره شده  یاگونهبه جمهورسیبه اهداف مدیریتی رئ «در راستای ...»توجه دارد. در عبارت 
و این از نقاط قوت این  سازدیاست که اهداف مدیریتی او را به اسناد باالدستی مرتبط م

را برای تعیین اهداف  جمهورسیتعریف دست رئتعریف است. شورای نگهبان در این 
متذکر این امر شده است  لذا، کردهو چارچوبی را برای او مشخص  باز نگذاشته اشیتیریمد

اهدافی است که اسناد باالدستی، قانون  در چارچوب جمهورسیرئی هابرنامهو که اهداف 
جموعه نظام اجرایی کشور تعیین ها قانون عادی برای متبع آنکلی، و به یهااستیاساسی و س

 یهامأموریت، رسالت و اهداف کالن نظام و ارزش» . نحوه بیان این اهداف، یعنی کنندیم
،  بیانگر این است که شورای نگهبان به این امر مهم و اساسی توجه داشته «حاکم بر جامعه

ها مدیریت کند، یک آن باید دولت را برای رسیدن به جمهورسیبا اشاره به اهدافی که رئ است.
باید در سطحی از مدیریت باشد که  جمهورسیرئ نکهیو آن ا شودیامر ضمنی دیگر روشن م

هر مدیری توانی دارد و اهداف مجموعه  ،بتواند مجموعه را به این اهداف برساند. به بیان دیگر
شوند و  تعریف ،ستاتا سطح معینی که درخور توان آن مدیر  تواندیتحت مدیریت او م

است. در نظام جمهوری  یافتنیناتبع او، مجموعه دستباالتر از آن اهداف برای مدیر و به
 نیست جمهورسیوظایف و اختیارات رئ طهیبرای نظام، در ح ی کالنگذاراسالمی ایران هدف

تناسب توان یک مدیر ضعیف اهداف را به توانی. پس نمقانون اساسی( 19و  110)اصول 



 
 
 

 سیاسی، مدیر و مدبرواکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی 
 

 

 

55 

باید از میان افرادی انتخاب شود که توان مدیریت کردن  جمهورسید. در نتیجه رئپایین آور
 توسط مراجع مربوطه را داشته باشند. شدهنییدولت تا سطح اهداف کالن تع

در پایان این تعریف به داشتن سابقه کالن مدیریتی توسط نامزد و همچنین موفقیت وی در این سابقه 
 رسدیمنظر . بهنشده استروشن مدیریت کالن منظور از ورای نگهبان ش در تعریفاشاره شده است. 

 ازستفسار . ا1د: کرتعریف دقیق از مدیریت کالن در این مصوبه را پر  فقدان ألخ توانیاز چهار راه م
صرف  نیزبررسی دکترین علم مدیریت. از طرفی . 1 و عرف. 3 ،تقنین مجلس. 2 ،شورای نگهبان

کافی نیست و طبق تعریف شورای نگهبان، شخص باید در این سابقه مدیریتی  یاداشتن چنین سابقه
زیرا اشخاصی که در  ،کالن خود، موفق هم بوده باشد. وجود این قید در تعریف ضروری بوده است

از پس یک مدیریت کالن برنیامده باشند، عدم شایستگی خود برای آن پست مدیریتی  یخوبگذشته به
جمهوری نیز شایسته  مقام ریاستکه برای  رسدیمنظر رو به. ازایناندگذاشته کالن را به نمایش

قانون اساسی بعد از  139تا  133و اصول  10زیرا ریاست جمهوری مطابق فحوای اصل  نیستند،
م مدیریتی در نظام جمهوری اسالمی است. در نتیجه قطعا  مدیر ناموفق در پست امق نیتررهبری کالن
خواه مدیریت کالن ناموفق  ؛حساب آیدمدیری در سطح ریاست جمهوری به تواندین نممدیریتی کال

 او ریاست جمهوری بوده باشد یا غیر آن.
ی و وربهرهی شورای نگهبان از دهمالکبر نقدهای مذکور در ضمن بحث، یعنی عدم  عالوه

نگهبان در تعریف  شورای نکهیامدیریت کالن، دو نقد دیگر به تعریف حاضر وارد است؛ یکی 
یی هم برای هر کدام از این هامثالخود از مدیر، صفات ذاتی و اکتسابی را از هم جدا کرده و 

شورای نگهبان به اهمیت هر دو دسته صفات توجه داشته  نکهیا. کندیمدو دسته صفات، بیان 
این دو دسته که قدرت مدیریت مدیر، حاصل هر کدام از  داده استو این نکته را مدنظر قرار 

مثبتی است. اما  نکتهکه باشد اهمیتی ندارد و مهم حصول توان باالی مدیریتی داوطلب است، 
تقسیم صفات به ذاتی و اکتسابی  اصال همانند علمای علم مدیریت،  توانستیمشورای نگهبان 

سازد،  رتخالصه( و با اطالق در بیان، صدر تعریف را 9: 1390را وارد تعریف نکند )رضائیان، 
زیرا در هر صورت، تعریف شورای نگهبان از مدیر، مبتنی بر نتیجه، یعنی حصول توان باالی 

. نبوده استتقسیم صفات به ذاتی و اکتسابی در تعریف، الزم  اصال مدیریتی داوطلب است و 
« رهبر»و « مدیر»نقد دیگری که به این تعریف وارد است، مربوط به تفاوت دو اصطالح علمی 

به  هاتفاوتاین  عمدهیی وجود دارد و هاتفاوت« رهبر»و « مدیر»ت. در علم مدیریت، بین اس
ارتقای مجموعه و « رهبر»حفظ وضع موجود است و کار « مدیر»که کار  گرددیبازماین مسئله 

(. با توجه به روح قانون اساسی و اصولی 91 - 93: 1399دستیابی به اهداف باالتر )غالمی، 
 پردازدیمکه به بیان وظایف دولت جمهوری اسالمی برای نیل به اهداف اسالمی  3 مانند اصل
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 جمهورسیرئ عهدههر دو وظیفه را بر  توانیمو همچنین اصول فصل نهم قانون اساسی، 
تعریفش از مدیر و همچنین برای قابلیت  ترشیبدانست. بهتر بود شورای نگهبان برای غنای 

در داوطلبان، به تمایز و تفاوت « رهبر»و « مدیر»ز دو وصف علمی هر کدام ا ترقیدقبررسی 
 .دکریماین دو اصطالح، در تعریف اشاره 

 مدبر .4
نسبت به امور، مبتنی  یشیاندو عاقبت ینیبشیمدبر، شخصی است که از توانایی پ»متن تعریف: 

ها قدرت حل رانبر عقالنیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بح
 .«نحو شایسته داشته باشده ها را برفت از آنمشکالت و برون

دارند که شورای نگهبان تعریف خود را از  یتریهریک تعریف کل «مدبر»و  «مدیر»دو مفهوم 
ها محدود به تعریفی کرده است که صرفا  شامل اشخاص دارای شایستگی احراز صالحیت آن

مطابق با روح  قا یو این دق شودیریاست جمهوری اسالمی ایران م شدن برای نامزدی انتخابات
آن قطعا   هیفده و مستعملکرقانون اساسی که همین صفات را بدون قید ذکر  111حاکم بر اصل 

محوله به  فهیدارا بودن این صفات در سطح ریاست جمهوری است و همچنین مطابق با وظ
 کلی انتخابات است. یهااستیس 1-10شورای نگهبان در بند 

طور شد، شورای نگهبان در این تعریف ابتدا به تعریف مدبر به انیبا توجه به آنچه در بند قبل ب
در « مدبّر» عام پرداخته  و سپس با قیودی این تعریف را محصور در مورد خاص کرده است.

فاوت در زبان دو معنای مت« تدبیر» واژهاست. برای « تدبیر»زبان عربی اسم فاعل از مصدر 
 وفصلحل. کسی که امور را 2، کندیم. کسی که در عاقبت کار اندیشه 1: شده استعربی ذکر 

دو معنا « مدبر»(. با این حساب 113: 1392، سندگانینو)گروه  بردیمو کارها را پیش  کندیم
. شخص دارای قدرت حل مشکالت. در زبان فارسی نیز 2و  شیاندعاقبت. 1خواهد داشت: 

(. با دقت در 1932و  1931: 1، ج 1393)دهخدا،  اندشدهذکر « تدبیر»همین دو معنا برای 
هر دو معنای آن را مدنظر « مدبر»که شورای نگهبان در تعریف خود از  مینیبیمتعریف حاضر 

ی بجا و شیاندعاقبتکه هم  داندیم« مدبر». در نتیجه شورای نگهبان شخصی را داده استقرار 
 .داشته باشدبه آن دست یابد،  خواهدیمحل مشکالت متناسب با مقامی را که  هم توان

که در را شخصی با اضافه کردن قیودی بر تعریف خود از مدبر در معنای عام، اکنون شورای نگهبان 
. اولین قید در این زمینه این است که دوراندیشی کندیمعرفی م ،سطح ریاست جمهوری مدبر باشد

 یهاینیبشینی بر عقالنیت و دانش صحیح کشورداری باشد. بیان این قید، پشخص باید مبت
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دانش صحیح برای »و از نقاط قوت تعریف است.  کندیغیرعاقالنه و ناصواب را از تعریف خارج م
 است. «مدیر»مجدد به همان سابقه مدیریت کالن در تعریف  یاهم اشاره« اداره کشور

مشکالت در شرایط بحران اشاره شده  ستهییی نامزد در حل شادر پایان این تعریف به توانا
 پرداختهبه آن بودن نامزد  ریذیل مدکه  ،است. شاید بهتر بود که این قسمت از تعریف مدبر

است  ییهاییاز توانایکی  ی یا همان حل مسئله،ریگمیزیرا تصم ، دوباره مطرح نشود،شده بود
: 1390؛ رضائیان، 13 - 19: 1399)غالمی،  دشرا باباید دا «مدیر»که هر شخص حائز صفت 

: 1399)غالمی،  کنندیمی تعریف ریگمیتصمتا جایی که برخی مدیریت را فرایند  (،99 - 19
اهمیت واالی این شاخه از توانایی مدیریتی نامزد،  سبباما در پاسخ باید گفت که شاید به(. 19
ی تعاریف مدیر و مدبر، در وشانپهمت دارای و قسم رخ داده است یمؤکد مجدد و ین بیانچن

 اند.هر دو تعریف اشاره شده
 گیرینتیجه

پژوهش حاضر به واکاوی تعریف شورای نگهبان از چهار صفت مدیر، مدبر و رجل مذهبی در 
تعاریف شورای نگهبان از هر کدام از این صفات در در این مقاله . شدو سیاسی پرداخته 

ها و نقاط روشن آن تبیین و نقاط سکوت و ابهام آن شدتحلیل مجزا بررسی و  یهابخش
دارای نقاط « رجل سیاسی»و « رجل مذهبی»در این میان، تعریف شورای نگهبان از . شدروشن 

اجمال بیشتری بود که در بیشتر موارد با تدقیق بیشتر در تعریف، اجمال برطرف و احتماالت 
. البته در مواردی که سکوت یا اجمال وجود دارد، ه شددادتمییز  ترفیضعاز احتماالت  تریقو
توان از شورای نگهبان درخواست استفسار کرد یا اینکه از مجلس خواست تا با تقنین در آن می

مدیریت »و « رجل»گفت که تنها دو تعبیر  توانیمموجود را پر کند. در مجموع  خألمورد، 
ی مجلس یا استفسار از شورای نگهبان هستند و رقانونگذانیازمند رفع ابهام از طریق « کالن

. همچنین در اندبودهمابقی ابهامات موجود در این تعاریف با تدقیق و بررسی بیشتر قابل حل 
برخی موارد تعریف شورای نگهبان، بسیار ظریف بوده و نکاتی در تعریف مدنظر شورا قرار 

رو تعاریف شورای . ازاینداده استقرار  هجانبهمهتعاریف فنی و  زمرهکه آن را در  اندگرفته
. به همین شوندیمی محسوب تریفنو  ترقیدقتعاریف  مراتببه« مدبر»و « مدیر»نگهبان از 

و شرح نکات فنی  هااستداللاز رفع ابهام، به بیان  شتریبسبب در خصوص این دو وصف، 
که تعاریف  شده استتالش این پژوهش  شده است. درشورای نگهبان پرداخته  موردنظر

شفاف و از چهار صفت رجل مذهبی، رجل سیاسی، مدیر و مدبر، موردنظر شورای نگهبان 
پژوهش حاضر پلی بین امید است که . شود ردر این زمینه هموا یبرای قانونگذار سمسیر مجل

 کلی نظام و این مصوبه شورای نگهبان، با یهااستیاسناد باالدستی، شامل قانون اساسی و س
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 .شودمجلس در خصوص صفات چهارگانه مذکور  ندهیقوانین آ
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 هایادداشت
 
از  یکه در ارتباط با قانون اساس یاتیاصوال  نظر: »...شورای نگهبان 9/1319/ 29مورخ  1329/9تفسیری  یهنظر .1

 یاسقانون اس 99است طبق اصل  ینشده باشد که مشورت حیتصر کهینگهبان ابراز شده، درصورت یشورا یسو
 «.است یریشده و تفساعالم

 . اهم این مقاالت شامل این موارد است:2
، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، «ی در انتخابات سیاسیریپذانتخابشرایط عام »(، 1391، جواد )زادهیتق( 1 

 .91 -11، صص 3و  2ش 
، ص 9و  1، ش حقوق اساسی، «ی در انتخابات سیاسیریپذانتخابشرایط خاص »(، 1391، جواد )زادهیتق( 2 

19 - 90. 
در نظام انتخاباتی ریاست  شوندگانانتخابو  کنندگانانتخاببررسی تطبیقی »(، 1391( بزرگمهری، مجید )3 

 .11 -11، صص 9و  1، ش حقوق اساسی، «جمهوری ایران و فرانسه
، صص 11، ش مجلس و راهبرد، «مطالعه تطبیقی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری»(، 1391( رنجبر، وحید )1 

13 -91. 
 . اهم این مقاالت شامل موارد زیر است:3
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در  111تحلیل حقوقی اصل »(، 1390، میثم )پوریموس( رستمی، ولی؛ 1 

 .210 -221، صص 1، ش 11، دوره فصلنامه حقوق، «جمهورسیرئخصوص شرایط 
ی در خصوص اسیس یمذهبی در باب شرط رجل تأمل»(، 1393، و امیرحسین )میعزاصلزاده، توکل؛ ( حبیب2 

 .11-23، ص 9، ش 3، دانش حقوق عمومی، دوره «جمهورسیرئ
، 9، دوره پژوهشنامه زنان، «قانون اساسی 111ی حقوقی بر معنای رجال در اصل تأمل»(، 1391( دانشور، فائزه )3 

 .13 -11، صص 2ش 

وجود صفات ذاتی مشترکی میان مدیران برجسته و موفق را عامل موفقیت  Bowdenنی مانند . در ابتدا پژوهشگرا4
 ,Bowden) شودیمتعبیر  Personality approachesآنان معرفی کردند که از این نظریات در علم مدیریت، به 

1921: 119-110; Doherty & Horne, 2002: 201پایان یافت. دو  (. اما با انجام تحقیقات جدیدی این دوران
پژوهشگر شاخص که در پایان یافتن این دوران نقش داشته و اکتسابی بودن صفات مدیران موفق را اثبات نمودند 

ی هاپژوهشدرصد از صفات ذاتی مدیران موفق که در  1نشان داد که تنها  Jenning .Birdو  Birdعبارت بودند از 
 (.Doherty & Horne, 2002: 209مشترک بودند ) هاپژوهشپیش از او کشف شده بودند بین آن 
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