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 بررسي ماهيت نظرات شوراي نگهبان
 

 **2رادی، محمدامين ابريشم*1اکبر طالبکی
 ايران ، تهران،مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهراناستاديار  .1

 ايران تهران، ،ارشد حقوق عمومی دانشگاه تربيت مدرسکارشناس .2
 

 11/1/1311: رشیپذ  11/7/1311: افتیدر

 چکيده
ی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسالمی ايران، فهم صحيح از ماهيت نقش ويژه با توجه به

ها و انتظارات از آن نهاد در ايفای وظايف کارکرد و نظرات آن شورا، گام مهمی در تبيين ويژگی
ها و تالش در راستای بهبود عملکردهای آن نهاد ها و کاستیاش است و به رفع نقصقانونی

 خواهد انجاميد.
شود که اکتشافی مشخص می ـبا بررسی ماهيت کارکرد شورای نگهبان در قالب تحقيقات تحليلی 

نظرات شورا در مواردی که کارکرد اصلی شورا تطبيق موضوع با حکم است، قضايی است، و در 
پردازد، کارکرد آن مبتنی بر نوع خاصی از ی نظرات تفسيری و مشورتی میمواردی که به ارائه

ی تفسيری است. در خصوص استعالمات ديوان عدالت اداری نيز کارکرد فقهای شورای هکارويژ
های عام شورای نگهبان در امر نگهبان حاکی از نوعی عمل کارشناسی است. همچنين صالحيت

 انتخابات در موارد نادری بيانگر کارکرد سياسی آن شوراست.

ی شورای نگهبان، د سياسی، کارويژهشورای نگهبان، کارکرد قضايی، کارکر :هادواژهيکل
 نظرات شورای نگهبان، نهاد شورای نگهبان.

 

                                                                                                                                                       
* E-mail: akbartalabaki@gmail.com 

 E-mail: Abrishami.amin@yahoo.com نويسندة مسئول **
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 مقدمه
که  استآن، واجد آثار مهمی  نظراتنوع نگرش به نهاد شورای نگهبان و کارکردها و 

نهاد ». چنانکه الزامات حاکم بر يك شودمیسبب ايجاد اقتضائات و الزاماتی برای آن شورا 
دليل عواملی همچون هدف و غايت سياسی و به« سياسیکارکرد »با « سياسی

الزامات  باضوابط و قواعد حاکم بر آن، متفاوت  نبودن سياسی و نيز شفاف هایسنجیمصلحت
. است« کارشناسی»و « کارکرد تفسيری»يا « کارکرد قضايی»با « نهاد سياسی»حاکم بر يك 

های سياسی و سنجیبان، راه مصلحتشورای نگه نظراتو  هابنابراين سياسی دانستن کارکرد
را در مظان اتهام ايفای  فراهم خواهد آورد و همواره شورا خروج از حدود مقرر قانونی را

 های سياسی قرار خواهد داد.ها با انگيزهصالحيت
شود که کارکرد شورای نگهبان معموالً با می مشخصبا بررسی اصول متعدد قانون اساسی 

است. هرچند در عمل،  شدهشناسايی  (3)يا تأييد (2)، تشخيص(1)م نظرعناوينی همچون اعال
با که  نظراتی. يابدعملی میبروز « شورای نگهبان نظرات»اين کارکردهای شورا با عنوان  یهمه

 .دارندبه نوع آن، آثار متفاوت دائمی يا مقطعی، عام يا خاص و مطلق يا مقيد  توجه
کننده از قانون اساسی، معموالً در خصوص مراجع صيانتهای رايج بندیدستهتوجه به با 

)الگوی و متمرکز شورای نگهبان نهاد مبتنی بر الگوی نظارت توسط يك نهاد سياسی مستقل 
نهاد سياسی »قضائيه و عنوان ی قرار نگرفتن اين نهاد در ذيل قوهآيد. شمار میاروپايی( به

ماهيت اشتباه بر ی وصف سياسی را بهمنتسب به اين شورا سبب شده که برخ« مستقل
 نظراتو اين تلقی از  (2)(22: 1331)آگاه، ند کنمنطبق  ی نگهبانشورا ها(کارکردها و نظر)

 های خود مبتنی بر کارکرد سياسیصالحيتبيشتر شورا ايجاد شود که شورای نگهبان در ايفای 
است ای اعمال سياسی هآن شورا واجد صفات و ويژگی نظراتکند و در نتيجه عمل می

 (5).(151: 1331 زاده،)موسی

های دولت و نسبت آن با ماهيت کارکردها و و کارويژه هابررسی و شناخت اقسام نظر
رو، در بررسی . ازايننياز دارد تریبررسی دقيق بهموضوعی است که  ،شورای نگهبان نظرات

 شود که:داده می پاسخ هاپرسشاکتشافی به اين  -روشی تحليلی بهاين موضوع 
بهره حکومت های يك از کارويژههای خود از کدامشورای نگهبان در مقام ايفای صالحيت

آن  نظراتی سياسی بودن کارکردها و اگيرد؟ آيا سياسی دانستن نهاد شورا لزوماً به معنمی
ها و قضايی دانستن يك عمل چيست؟ ويژگی منظوربهها و شرايط الزم ؟ ويژگیستشورا

 سياسی دانستن يك عمل چيست؟ منظوربهرايط الزم ش
، اين است که دارندتأکيد بر آن شود و برخی حقوقدانان نيز آنچه در ابتدا به ذهن متبادر می
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االصول ای از الگوی نظارت توسط يك نهاد سياسی مستقل، علیعنوان نمونهشورای نگهبان به
آن سياسی دانستن  یپردازد که نتيجهياسی میبه ايفای کارکردهای خود با ويژگی و ماهيتی س

 .ستآن شورا نظرات
های ، مبتنی بر کارويژههااقسام نظر بايد نخست ،برای اثبات درستی يا نادرستی اين فرضيه 

شورای  نظراتبه اينکه در خصوص کارکردها و  با توجهو  حکومت بررسی شودمختلف 
کننده ی اين نهادهای صيانتبودن کارويژهسی های غالب، حاکی از قضايی يا سيانگهبان فرض

های قضايی و با کارويژه طبيق کارکرد و نظرات اين شورابه تبايد ، استاز قانون اساسی 

 د.شوشورای نگهبان مشخص  نظرات، تا از اين طريق ماهيت کارکرد و پرداخته شودسياسی 

 حکومتهاي کارويژهمبتني بر نظراتاقسام  .1
. گاهی آن است( 2121: 2، ج1333)معين، « کردن و نگريستننگاه»ه معنای ب« نظر»در لغت 

در اصطالح حقوقی نظر را . (1355: 1331، اند )انوریبردهکار به ی عقيده و رأی نيزارا به معن
 (. 111: 1331، لنگرودیبرند )جعفری کار میبه معنای فصل خصومت و صدور رأی در دعاوی نيز به

اند قضايی و اداری تقسيم کرده نظراتهای آن به توجه به ويژگیبا  برخی نظرها را
بندی نظر قضايی، نظری است که در اين دسته .(3153-2152: 5، ج1331لنگرودی، جعفری )

جعفری کند )دادرس بعد از رسيدگی به موضوع و داليل آن، مطابق قوانين موضوعه صادر می
، برگرفته از جايگاه قانونی قاضی، چنان رفعتی پيدا اهاين نوع نظر .(111: 1331، لنگرودی

شوند، و از اين وی ملزم می« حکم»و همه به پذيرش  يستآسانی قابل نقض نکند که بهمی

 هاهای اين دسته از نظراز ويژگی .(112: 1311نامند )خليلی، می« حکم»جهت رأی او را 

جزئی و خاص  .2اعتبار امرمختوم بودن؛  یمشمول قاعده .1اشاره کرد: زير توان به موارد می
لنگرودی، جعفری منجز بودن ) .5لزوم استماع و احضار طرفين؛  .2ی بودن؛ يانشا. 3بودن؛ 

 .(3153: 5، ج1331

های ويژگیاداری قرار دارند.  نظرات، هابندی در برابر اين قسم از نظردستهدر اين 
لنگرودی، جعفری )های نظرات قضايی است شده برای اين نظرها کامالً عکس ويژگیبيان

  .(3152: 5، ج1331
توجه ی خاص دولت است که با د يا کارويژهثمره و بروز خارجی عملکر یمنزلهبه« نظر»

ساير نظرها دارد. بنابراين از های خاص و متمايزی از های آن کارويژه، آثار و ويژگیبه ويژگی
، شوندمیمتصور  ی قضايی، اداری، سياسی و تقنينیژهارويها چهار کبرای دولتآنجا که اغلب 
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در « سياسی»و « تقنينی» یدر خصوص دو کارويژه هاهای نظربايد گفت بررسی ويژگی
 مغفول مانده است. مذکورهای بررسی

و بايد به ساير اقسام  يستبندی جامعی ندسته ،به اداری و قضايی هانظر بنابراين تقسيم
بندی دستهتقنينی و سياسی دولت در  نظراتشود. شايد علت مغفول ماندن  نيز توجه هانظر
مورد توجه « قانون»دولت همواره با عنوان  یتقنين یکارويژهاين است که ثمره و خروجی  باال

اداری از سياسی، همچون تفکيك اعمال سياسی  نظراتگيرد؛ و از سوی ديگر تفکيك قرار می
پذير نيست؛ چراکه معموالً مرجع و مقام راحتی امکاناست و به از اداری کار بسيار مشکلی

اداری و سياسی يکی هستند و هر دو صالحيت توسط يك مرجع و يك مقام اجرا و اعمال 
 .(35: 1311زاده، د )موسینشومی

 .1توان به دولت می« تقنينی یکارويژه» یعنوان ثمرهبه« قانون»های ذاتی در بيان ويژگی
معطوف به آينده  .1واضح بودن،  .5علنی بودن،  .2امری بودن،  .3عام بودن، . 2آور بودن، الزام

 (.31-21: 1332صالح بودن، اشاره کرد )راسخ، . مصوب مرجع ذی3. مفيد قطعيت بودن و 1بودن، 
ی سياسی دولت، ی محصول خارجی کارويژهمنزلهبه« نظرات سياسی»در خصوص ويژگی 

های معين و توان ويژگیشده از سوی برخی حقوقدانان، نمیير مختلف مطرحتعاببرگرفته از 
 عنوان ويژگیبيان کرد. هرچند همين مطلب را شايد بتوان به هاثابتی برای اين دسته از نظر

 نبودطور غيرمستقيم ه؛ چنانکه بسياری از حقوقدانان بداشتبيان  هااصلی اين دسته از نظر
اند )قاضی، يان کردهب هاهای اين دسته از نظربرای آن را از ويژگی ضوابط و معيارهای دقيق

ملموس قابل هايی هرچند غيرنيز معيار هااما با بررسی اين دسته از نظر .(252-255: 1333
 .اشاره خواهد شدآنها در ادامه به استخراج است که 

 شوراي نگهبان نظراتهاي دولت با کارکردها و کارويژهنسبت  .2
از چهار دسته  اغلب داریها در امر حکومتدولت ،طورکه پيش از اين بيان شدهمان
 سياسی، قضايی، تقنينی و اداری. ی: کارويژهاز که عبارتند نداصلی برخوردار یکارويژه

تقنين يا قانونگذاری به معنای وضع قواعد عام برای مردم است که اين کارکرد دولت 
شود. در اعمال کارکرد مقننه اعمال می یساسی توسط قوهقانون ا 53اصل  اساسمعموالً بر

شهروندان و تأمين نظم برای آنها مورد توجه است  یاداری دولت نيز برآوردن نيازهای روزانه
معمول از طريق مؤسسات و نهادهای دولتی طور بهاين کارکرد دولت  .(25: 1311)امامی، 

 امور اجرايی را برعهده دارند. اغلبو  پردازندشود که به امور عمومی میاعمال می
طور بههای سياسی جهان، آنچه توجه به الگوهای رايج صيانت از قانون اساسی در نظام با
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 یاختالف در مورد سياسی يا قضايی بودن کارويژه ،گيردمعمول مورد بررسی و تطبيق قرار می
های قضايی و سياسی دولت کارويژهتفصيل  در ادامه تنها به بنابراين. استاصلی اين مراجع 

 یويژهبه ماهيت کار تاکنيم های شورای نگهبان با آنها تالش میپردازيم و با تطبيق کارويژهمی
 يم.آن دست ياب نظراتماهيت  هنتيجدر شورا و 

 شورای نگهبان نظراتو  هابا کارکردحکومت  قضايي ینسبت کارويژه .2-1
م: 2112اند )البعلبکی و همکاران، معنا کرده« حکمصالحيت و حق بر صدور »قضا را 

( يا جزئيات قوانين 3: ق1211آشنايی از احکام )صدوق،  قاضی نيز کسی است که با .(1325
پردازد و از طريق صدور حکم، به ( به بررسی موضوع می25: ق1215شرعی )شيخ انصاری، 

البته همواره بين  .(325: 13، جق1213ردازد )شهيد ثانى، پحق يا فصل خصومت می یاستيفا
است که آيا قضا را بايد مؤخر بر يك تخاصم بين طرفين بدانيم يا اينکه  بودهفقها اين اختالف 

القضاء: هو الواليه على »آن را بايد به معنای مطلق تطبيق حکم بر موضوع در نظر گرفت. 
 .(11 :1ج ق ،1213)گلپايگانی، « رد الجزئيهتطبيق الحکم الجزئی فی الموا

: يکی تطبيق داردشده از قضا، عمل قضايی دو ويژگی اصلی و ماهوی بيان بنابر تعاريف
رسد اختالف و ترديدی در آن وجود ندارد؛ و ديگری ترافعی نظر میحکم بر موضوع که به

 بودن که معيار بودن آن محل اختالف و خدشه است. 
دانند که شکلی و صوری نيز می هایامروزه اعمال قضايی را دارای ويژگیالبته 

توان به لزوم رعايت دادرسی اين معيارها می ی. از جملهاستعمل قضايی  یکنندهتضمين
: 1331زاده، مختوم داشتن نظر قضايی اشاره کرد )موسینه در رسيدگی قضايی و اعتبار امرعادال
ها و امور شکلی عبارتی رويهبر عناصر بيرونی کارکرد و به اين دسته از معيارها اصوالً .(111

ق هايی را برای حمايت و تضمين حقواستوار است و در حقيقت تمهيدات، سازوکارها و رويه
ای است که اهميت اين معيارها به گونه .(211: 1331فاطمی، سيددارد )قاریماهوی مقرر می

زبور را دچار تغافل و کوتاهی در رعايت اين موارد ممکن است عملکرد قضايی نهادهای م
توان نافی ماهيت قضايی عمل برخی از اين موارد را نمی نبوداختالل و تزلزل کند، هرچند 

يين دادرسی عادالنه و اعتبار از طرفی بايد توجه داشت که اين معيارها را نبايد تنها به آ.دانست
منجز  ی بودن ويانشا مختوم داشتن نظر قضايی محدود کرد، بلکه جزئی و خاص بودن،امر

اين معيارها  . از آنجا که(3153: 5، ج1331لنگرودی، جعفری بودن را نيز بايد به آن افزود )
آيند و نه ماهيت آن، در اين مقاله تنها حساب میجزء نتايج و تبعات قضايی بودن يك عمل به

 .بررسی معيارهای ماهوی و تطبيق آن با عملکرد شورای نگهبان خواهيم پرداختبه 
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 لزوم تطبيق حکم بر موضوع .2-1-1
قضا در معنای عام آن به معنای تطبيق حکم بر موضوعات جزئی طورکه گفته شد، همان

 . اين عمل مشغول استبه است که کسی نيز قاضی  .(11: 1ق، ج 1213)گلپايگانی،  است
 هايی در بينتفاوت ،شوندماهيت احکامی که موضوعات با آنها تطبيق داده می یدر زمينه

های ال اين قواعد و احکام مورد تطبيق عرفکامن های مطرح حقوقی وجود دارد. در نظامنظام
ژرمنی اين قواعد و اصول حاکم بر -های رومیهستند و حال آنکه در نظامقضايی و حقوقی 

به  با توجهدر غالب کشورهای دنيا  . در حال حاضر،هستندقوانين مصوب پارلمان  ،امر قضا
های خود مبتنی بر قوانين مصوب حاکميت قانون، قضات بايد در قضاوت یيشهگسترش اند

قضاوت قاضی، بررسی آن موضوع براساس قوانين  یند. بنابراين نتيجهعمل کنمقننه  یقوه
 جاری کشور است.

توان گفت که کارکرد اصلی اين شورا، در تطبيق اين معيار با کارکردهای شورای نگهبان می
« ایقضاوت دستورنامه»که برخی از آن به  استات با قوانين و موازين شرعی تطبيق موضوع

هايش، چه در در بيشتر کارويژهعبارتی شورای نگهبان به .(121: 1315اند )قاضی، ردهتعبير ک
مصوبات با موازين اسالمی و قانون اساسی و چه در مقام احراز صالحيت نامزدها و تطبيق 

دنبال تطبيق دادن ، بهکه از اين ماهيت برخوردارند ظارت بر انتخاباتديگر امور مرتبط با ن
. ممکن است ادعا شود که استموضوعات مشخص با موازينِ حاکم بر آن موضوعات 

حساب آورد، چراکه اين مصوبات خود قانون مصوب توان موضوع بهمصوبات مجلس را نمی
که به تأييد مجلس تا زمانی یه مصوبهد. در پاسخ بايد گفت کهستنعبارتی حکم مجلس و به

آيد و تنها موضوع مورد بررسی شوراست. حتی حساب نمیحکم به ،شورای نگهبان نرسد
توجه به لزوم تطبيق اين احکام با قانون حساب آوريم، با وارد را حکم بهکه اين مدرصورتی

شورا براساس احکام  اساسی و موازين اسالمی  بايد گفت که اين احکام، خود موضوع نظارت
توان به نظارت بر تصميمات شوراهای محلی ند. از مصاديق اين نوع نظارت میهستتری مهم

قانون اساسی اشاره کرد  115مطابقت با موازين اسالمی و قوانين کشور، مقرر در اصل  منظوربه
يد موضوع ( و بدون ترد213: 1331عنوان نظارت قضايی ياد شده است )هاشمی، که از آن به

 .دارداين نظارت نيز ماهيت حکمی 
با چنين برداشتی از کارکرد قضايی، صيانت توسط يك نهاد سياسی مستقل و قرار نگرفتن 

شود که عملکرد آن نهاد در مقام انجام صالحيت قضائيه سبب نمی یآن نهاد در ساختار قوه
اد به ماهيت قضايی کارکرد ؛ بلکه برخی با اعتقآيد حسابتطبيق حکم بر موضوع، سياسی به

اينکه اعضای آن هيچ  بارا  فرانسهچنين مراجعی، نهادهايی همچون شورای قانون اساسی 
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های ( و انتخاب آنها نيز توسط شخصيت31: 1333الزامی در حقوقدان بودن ندارند )فاورو، 
: 1333سی، اند )عباقانون اساسی معرفی کرده یگيرد، دادگاه ويژهکامالً سياسی صورت می

از اين منظر مفهوم نظارت قضايی بر مصوبات از لحاظ انطباق با قانون اساسی يك  .(111-111
حساب آمده است و بدون توجه به فراهم ی قضايی و در ذيل عنوان کنترل قضايی بهکارويژه

 )زارعی، مرکزاند بودن شرايط ذکر شده آنها را تحت عنوان دادگاه يا ديوان شناسايی کرده
 .(152-153: 1332مالميری، 

 ترافعي بودن .2-1-2
تعريف « حکم و داوری کردن در ميان مردم»برخی قضا را به  طورکه گفته شد،همان

(، در جای ديگر نيز اين واژه را در معنای فصل 1521: 3، ج1333اند )انصاری و طاهری، کرده
قضا را در  ایعده، هارخالف اين نظراما ب .(11: 3اند )شهيد الثانی، جردم دانستهخصومت بين م

اند و آن را صدور رأی در امور جزئی، خواه فصل خصومت باشد يا تری معنا کردهمعنای موسع
 است،صورت کلی دانند، و فصل مميز آن را با افتا که بهدر مصالح عامه مانند امور حسبی می

با پذيرش اين نظر، عمل  .(2121: 1331، لنگرودیجعفری اند )در جزئی بودن آن دانسته
پردازند و در آن دو طرف دعوا قضايی را نبايد تنها اعمالی دانست که به فصل خصومت می

تری عنه وجود دارند، بلکه بايد مفاهيم عامعنوان خواهان يا شاکی و خوانده يا مشتکیبه
الف همچون حسبه يا حکم به اجرای حدود را که ممکن است مؤخر بر يك دعوا و اخت

حساب آورد. شايد علت تلقی چنين برداشت مضيقی از مقدمی نباشند، جزء اعمال قضايی به
نسبت به مواردی  اندترافعی یمواردی که دارای جنبه یمفهوم عمل قضايی را بتوان غلبه

. اين عامل سبب شده است که بسياری ترافعی داردترافعی ن یدانست که عمل قضايی جنبه
معنای مضيق آن را شناسايی تنها ورند و از عمل قضايی آحساب قضايی بودن بهبودن را معيار 

 کنند.
ای را نيز توان قضاوت دستورنامهبرگرفته از اين رويکرد نسبت به عمل قضايی است که می

نوعی کارکرد قضايی معرفی کرد که در حقيقت منطبق بر کارکرد نهادهايی همچون شورای 
 در موردقاضی در پی اعالم نظر  در اين مواردشورای نگهبان است. قانون اساسی فرانسه يا 

 (.33: 1311 يك مصوبه و اعالم مغايرت يا عدم مغايرت آن با قوانين و مقررات معيار است )راسخ،
توان رسيدگی مراجع صيانت از قانون اساسی را به رسيدگی ديوان عدالت در مقام تشبيه می

و مقررات دولتی شبيه دانست. روشن است که در اين موارد  اداری در مقام بررسی مصوبات
کسی در قضايی بودن کارکرد اين ديوان ترديدی ندارد و از طرفی قضايی بودن اين موارد تنها 
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 . يستآن ن یکنندهرسيدگیيا قضات قاضی  دليلبه
هوی برای توان يکی از معيارهای ماتوان گفت که اساساً ترافعی بودن را نمیبنابراين می

و در مواردی همچون دادرسی اساسی که از  شمار آوردبهقضايی دانستن يك عمل يا نظر 
ای در برداشت توان از نوعی عمل قضايی سخن گفت که هيچ سابقهمی است،اقتضائات جديد 

دليل عدم توانايی و تخصص شايع از مفهوم قضا نداشته است. در مقابل، برخی معتقدند که به
شورای قانون اساسی مانند ايفای وظايف قضايی، کارکرد مراجعی  منظوربهاجعی چنين مر

 .(311 -313: 1311فرانسه را بايد سياسی دانست )امامی، 
 یکه اساساً رسيدگی شورای نگهبان به موضوعات در حوزه گرفت توان نتيجهمی بنابراين

دون اينکه لزومی به وجود ترافع هرگاه واجد معيار تطبيق موضوع با حکم باشد، بصالحيتش، 
ترافع و خصومت و اختالف در آن  نبود یتوان به بهانهشود و نمیقضايی محسوب می ،باشد

 .دانستموضوع، اين عمل شورا را از ماهيت خود خارج 

 شورای نگهبان نظراتو  هابا کارکردحکومت  سياسي ینسبت کارويژه .2-2
سه رويکرد غالب در تعريف  که اساساً داشته در بيان تعريف عمل سياسی بايد توج

 ؛دداناداری میيك دسته از تعاريف که عمل سياسی را قسيم عمل  ؛اعمال سياسی وجود دارد
رويکرد سوم که  ؛نگرندکالن دولت می یکارويژه یمنزلهتعاريف ديگری که به عمل سياسی به

 د.دانغراض سياسی میظور رسيدن به امنهای خاص دولت بهآن را از کارويژه
 یمبتنی بر رويکرد اول برخی تقسيم اعمال به اداری و سياسی را تنها منحصر در قوه

ل سياسی را عام و های عمال، ويژگیعمابينند و در بيان تفاوت بين اين دو دسته مجريه می
مصالح عمومی بودن و مسئوليت سياسی داشتن بيان  راستایغيرشخصی بودن، کالن و در 

کنند که در برابر اختصاصی و شخصی بودن، خرد و جزئی بودن و مسئوليت اداری يا یم
 .(31: 1331زاده، برای اعمال اداری است )موسیقضايی داشتن 

های اما رويکرد دوم در اين زمينه نظر کسانی است که عمل سياسی را يکی از کارويژه
د. در اين تعريف از آنجا که گيرنار کهبآن را دانند که ممکن است هريك از قوا دولت می

عمل  ،(21: 1311)هاشمی،  ندبردهنده و اکثريت فرمانموضوع سياست روابط اقليت فرمان
گيرد. مبتنی بر سياسی، عملی است که با هدف تنظيم روابط اين اقليت و اکثريت صورت می

ساز مشیخط. تصميم بايد 1دانند: میاين معيار برخی امر يا تصميم سياسی را دارای دو ويژگی 
در چنين  (.32: 1331طوق، ترين مقامات کشوری اتخاذ شده باشد )آقايیتوسط عالی .2باشد؛ 

شمار تقنينی دولت به یتعريفی از عمل سياسی، حتی عمل قانونگذاری که بخشی از کارويژه
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 .(131: 1331)مدنی،  شودمحسوب میرود نيز نوعی عمل سياسی می
ست که برخی ا توان در خصوص اعمال سياسی بيان کرد ايند ديگری که میاما رويکر

 اندمعرفی کردهسياسی دانستن يك عمل را وابسته به هدف و غايت سياسی آن عمل 
در همين راستا تحت تأثير روابط سياسی، حزبی و تعامل  .(312: 1331تمنی، مؤبايی )طباط
 .(31: 1311زاده، )موسی استال سياسی های اعماز ويژگی ،نفوذ بودنهای ذیگروه

، عمل سياسی توان گفتمی از سياست وحهتعاريف مطرمجموع توجه به  از نظر نگارنده با
ايجاد، تحکيم يا اجرای تفوق يك نهاد يا مقام  راستایدر حکومت  ینوع خاصی از کارويژه

هدف از عمل سياسی  . در اين تعريفاستسياسی بر ساير نهادها يا مقامات سياسی و مردم 
اعمال تفوق در جهت جلب و حفظ اغراض و منافع سياسی است که طريق آن به نحو 

 .استای فارغ از ضوابط و معيارهای شفاف و مشخص گسترده
صراحت تفاوت اين دسته از اعمال و نظرها با ساير با چنين تعريفی از عمل سياسی به

های دولت است که با نوع خاصی از کارويژهشود و بيانگر های حکومت مشخص میکارويژه
ای ی حاکم بر آنها، به نحو گستردهتوجه به شرايط زمانی و مکانی کشورها، براساس انديشه

(. چنانکه در حقيقت دولت در اتخاذ يك نظر 113: 1311متفاوت و حتی متنوع است )هاشمی، 
بيند و عملکرد او د خويش حاکم نمیگونه الزامات فنی را بر عملکرسياسی در شرايط مشابه، هيچ

انديشانه است. بنابراين اين دسته از مبتنی بر برخی الزامات ذهنی و با داليلی کامالً مصلحت
گونه ضابطه و قواعد شفاف و مشابهی ندارند و در ادوار مختلف به تناسب تشخيص اعمال هيچ
باشند. شايد به همين دليل  ديد و نيز سليقه و تعامالت سياسی ممکن است متفاوتو صواب

يابد که تشخيص است که گفته شده، تار و پود اين دسته از اعمال از عواملی ذهنی ترکيب می
 (.255 -252: 1333ی نهادی است که آن صالحيت را دارد )قاضی، تمييز آن تنها برعهده

اد که از طريق يك نه استسياسی دولت  ینظارت سياسی نوع خاصی از اين کارويژه
انديشی سياسی يا اغماض و توان شاهد مصلحتگيرد و در آن میسياسی صورت می

نظارت  یچنانکه در زمينه .(125: 1331، عميد زنجانیپوشی با داليل سياسی بود )چشم
توان شاهد چنين معيارها و مشخصاتی در خصوص جمهور میسياسی مجلس بر وزرا و رئيس

 عملکرد مجلس شورای اسالمی بود.
سياسی سبب شده است که همواره  نظراتها از کارکرد و گونه تعابير و برداشتاين
انديشی، غايت سياسی و با مفاهيمی همچون مصلحت خواندن يك عمل يا نظر مقارنسياسی
ها در اصل عمل معيارها و ضوابط حاکم بر آن عمل يا تصميم باشد و اين ويژگی نبودن شفاف

 . استمستقيم  يا نظر سياسی دارای اثر
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دانست که اوالً از سوی يك نهاد يا  نظراتیرا بايد « سياسی نظرات»بنابر آنچه گفته شد، 
شوند؛ ثانياً در راستای تحقق اهداف سياسی آن نهاد )تفوق بر ساير مقام سياسی صالح صادر می

 . يستحاکم ن هاگونه ضوابط دقيق و شفافی بر آن؛ و ثالثاً هيچهستندنهادها يا مقامات و مردم( 
و اثبات کرد که ايفای  خواندبنابراين اگر بتوان شورای نگهبان را يك نهاد سياسی 

اين شورا  نظراتشوند، و از سويی اين شورا با هدف و غايتی سياسی صادر می هایصالحيت
شورای نگهبان ماهيتی  نظراتتوان ادعا کرد که د، میدارگونه ضوابط شفاف و دقيقی نهيچ
 .داردی سياس

 سياسي بودن نهاد شورای نگهبان .2-2-1
ای است که با جنبش قانون اساسی و اهميت قوانين اساسی صيانت از قانون اساسی مقوله

 یدر اين راستا همه .(225: 1311وجود آمده است )ويژه، عنوان اسناد بنيادين کشورها بهبه
نوان ميثاقی ملی، حداکثر حراست را عهای سياسی تالش دارند تا از قوانين اساسی بهنظام

های ملت، ثبات و دوام مشی ورند و از اين طريق ضمن صيانت از حقوق و آزادیآعمل به
 نظام خود را تضمين کنند.

مقننه که از طريق قانونگذاریِ مغاير با قانون  یقوه صيانت از قانون اساسی در برابر 
: 1331، عميد زنجانی) استنظارت حقوقی  طريقکند، از اساسی، اسباب نقض آن را فراهم می

که آنها را الگوی اروپايی  شوداز دو طريق اعمال میمعمول طور بهنظارت حقوقی . اين (115
نامند. الگوی اروپايی نماد دادرسی اساسی توسط يك نهاد و الگوی آمريکايی صيانت می

و سی توسط مراجع قضايی و الگوی آمريکايی نماد دادرسی اساو متمرکز سياسی مستقل 
 . صورت غيرمتمرکز استبه

قانون اساسی، شورای نگهبان مسئول  12و  12در جمهوری اسالمی ايران به موجب اصول 
. استعنوان موازين حاکم بر قانونگذاری کشور صيانت از قانون اساسی و موازين شرعی به

شود، بر انون اساسی اعمال میق 11نظارت عام اين نهاد بر امر انتخابات که به موجب اصل 
عبارتی شورای نگهبان را در مرکز ميدان سياست و اين نهاد افزوده است و به یاهميت ويژه

 نظرات یبر اين، صالحيت شورا در ارائهمبارزات انتخاباتی کشور قرار داده است. عالوه
از نهادهای مهم و يکی های قانونی، شورای نگهبان را به تفسيری و ايفای ساير صالحيت

ای در روند تأثيرگذار در ساختار نظام جمهوری اسالمی ايران مبدَّل کرده است که نقش ويژه
  .(211: 1311قانونگذاری و تحقق قانون دارد )مهرپور، 

توان گفت که نهاد با تطبيق شورای نگهبان با الگوهای رايج صيانت از قانون اساسی می
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نهادهای سياسی برگرفته از الگوی اروپايی صيانت از قانون اساسی ای از شورای نگهبان نمونه
عنوان در قانون اساسی بهاين نهاد بينی پيش، قضائيه ی. عدم وابستگی اين شورا به قوهاست

، وجود های حکومت استکشور که ايفاگر بخشی از صالحيت سياسیهای نهادی از يک
هايی همچون نظارت بر در نظر گرفتن صالحيت کارکردهايی در تعامل با ساير قوا و همچنين

نهادها افزوده  گونههمگی بر مشابهت اين شورا با اين ،تفسيری نظرات یانتخابات و ارائه
-های الزم دولتتوان گفت، اگر نهاد سياسی را نهادی بدانيم که جزء ارگاناست. بنابراين می

کشور است و به موجب قانون اساسی بخشی از قدرت عمومی مربوط به دولت را اعمال 
 حساب آورد که بهبايد شورای نگهبان را نيز يك نهاد سياسی به ،(231: 1333کند )قاضی، می

 پردازد. ايفای بخشی از قدرت عمومی می
با اثبات سياسی بودن نهاد شورای نگهبان، شرط اول برای سياسی خواندن کارکرد و 

بايد ساير  ی اين شوراسياسی بودن کارويژه اثبات برایو  فراهم است،اين شورا  نظرات
 . بررسی شود ی ذکرشدههاويژگی

 ای شورای نگهبانسياسي بودن هدف و غايت کارکرده .2-2-2
د، هدف و غايت عمل سياسی ايجاد يا شبيان « عمل سياسی»طورکه در تبيين مفهوم همان

که به جلب  استحفظ تفوق يك نهاد يا مقام سياسی بر ساير نهادها يا مقامات سياسی و مردم 
و  البته بايد به اين نکته توجه داشت که اغراض شود.و حفظ اغراض و منافع سياسی منجر می

منافع سياسی در تعريف مورد نظر با اغراض و منافع شخصی متفاوت است و برخالف اعمال 
شوند، بايد سوء استفاده سياسی آن دسته از اعمالی را که با اهداف و اغراض شخصی اعمال می

 حساب آورد.از عمل سياسی به
ت اعمال و ها و مشخصاشورای نگهبان و تطبيق آن با ويژگی نظراتبررسی کارکرد و 

متشکل از  یعنوان مرجعاالصول شورای نگهبان بهاست که علی آنسياسی بيانگر  نظرات
های قضايی، تفسيری و کارشناسی خود به ايفای ن فقهی و حقوقی، متناسب با کارويژهامتخصص

اين کارکردهای شورای نگهبان مبتنی بر اقتضائات و  شكبیپردازد که هايش میصالحيت
بديهی است که اگر شورای نگهبان در ايفای  .استخاص آن کارويژه  هایويژگی

تخصصی خود خارج شود و با هدف تفوق بر ساير نهادها  یاز حدود کارويژه شهايصالحيت
عمل شورا از ماهيت تخصصی  ،دنبال جلب منافع يا اغراض سياسی خود باشدو مقامات به
اگر . اما زندمیا به يك عمل سياسی دست و برخالف اصل و قاعده، شور شودمیخود خارج 

کند را سياسی نمیهای شورای نگهبان ماهيت کارويژهدر مواردی اين اتفاق در عمل رخ دهد، 
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 اشتباه تفسير کرد.ی شورا را بهنبايد به استناد چنين نظراتی کارويژهو 
موضوعات با اصلی شورای نگهبان تطبيق  یويژهمواردی که کار یتوضيح اينکه، در همه

و ايفای اين صالحيت مبتنی  است شورا قضايی ی، کارويژهستقوانين و موازين حاکم بر آنها
کارکرد شورا در  یتوان نتيجهبنابراين نمی پذيرد.بر اصول و ضوابط اعمال قضايی صورت می

دانست  اين موارد را، حتی اگر به نتيجه يا اثری به نفع خود شورای نگهبان منجر شود، سياسی
و سياسی خواندن آن زمانی است که شورا در ايفای اين صالحيت از حدود و ضوابط حاکم بر 

 آن خارج شود.
توجه به نظر تفسيری اين  نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات نيز هرچند با یدر زمينه

رايی شامل تمام مراحل اج»که نظارت شورا را  (1)1/3/1311مورخ  1232 یشورا به شماره
داند، فرض سياسی بودن عملکرد و وارد می« انتخابات از جمله تأييد و رد صالحيت کانديداها

عنوان يك کنشگر مبارزات انتخاباتی و عمل کردن آن نهاد به یشدن شورای نگهبان به صحنه
ممکن است اغراض و اهداف سياسی،  هنتيجدر شود و انتخابات تقويت می یفعال در عرصه

الشعاع قرار دهد؛ اما توجه به اين موضوع مهم است که در شورای نگهبان را تحتعملکرد 
خصوص نظارت بر انتخابات، چه شورای نگهبان در مقام احراز صالحيت نامزدها باشد و چه 

و عمل شورا تنها در چارچوب قانون و  ستدر مقام تأييد انتخابات، قانون معيار عملکرد شورا
 ارد. بنابراين شورای نگهبان تنهاتطبيق موضوع با حکم اعتبار د یحوزهتر در عبارت دقيقبه

های موجود در توجه به اهميت و پيچيدگی رود که بامی شمارقاضی انتخابات در کشور به
قانونگذار اساسی با اعطای صالحيت عام به اين نهاد، امکان نظارت در  روند اجرايی انتخابات،

آن ايفای صحيح مسئوليت ی نتيجهابعاد را به اين شورا اعطا کرده که  یمراحل و در همه یهمه
قضايی تلقی  منظوربه. نظارت انتخاباتی شورای نگهبان از چنان قوتی استنظارت بر انتخابات 
ی که به سياسی بودن نظارت شورای نگهبان تاداناست که آن دسته از اس شدن آن برخوردار

اند و ی شورا سخن گفتهيالحيت نامزدها استثنائاً از کارکرد قضامعتقدند نيز، در مورد احراز ص
وجود اختالف و صدور  (1)«قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی» 52 یبا استناد به ماده

توان بنابراين نمی .(111: 1331زاده، اند )موسیحکم قضايی از سوی شورا را محرز اعالم کرده
در اعمال صالحيت خود در امر انتخابات، نظارتی سياسی پذيرفت که نظارت شورای نگهبان 

به  با توجههای سياسی انجام دهد؛ بلکه خود را مبتنی بر ويژگی یاست يا شورا بايد اين وظيفه
انتخابات، تنها اجرای قانون و عدم تخلف از  یقوانين، شورا در اجرای وظايف خود در زمينه

قضايی دارد.  یشده، اين کارکرد شورا ذاتاً جنبهعيار بيانبه م با توجهکند که آن را بررسی می
در اساسی و قانون عادی  هايی که به موجب قانونبرخی از صالحيت داشتتوجه بايد البته 
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ها با ماهيت سياسی در اعمال نشان از وجود برخی صالحيت ،صالحيت شورا قرار گرفته است
قانون اساسی در بيان  13آنچه در اصل نمونه  دارد. برای نظارت آن شورا بر امر انتخابات

جمهور و منظور تأييد توقف انتخابات پس از پيشنهاد رئيسصالحيت شورای نگهبان به
چهارم مجموع نمايندگان مجلس مطرح شده است، کامالً ماهيت سياسی دارد. تصويب سه

مقرر ( 1313ب اسالمی )مصوقانون انتخابات مجلس شورای  1 یماده 3 یتبصرههمچنين 
ی دوم انتخابات را وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله» داشته است که

ی اول و تأييد صحت انتخابات توسط شورای ی مرحلهظرف يك ماه پس از اعالم نتيجه
 شده، در اين تبصره صالحيتبه معيارهای بيان با توجه«. نگهبان، تعيين و اعالم خواهد نمود

دوم  یتعيين زمان انجام مرحله راستایهماهنگی با وزارت کشور در  یشورا در زمينه
 رود.شمار میانتخابات يك صالحيت سياسی برای آن شورا به

شود، بايد آن شورا را شامل می نظراتقضايی شورای نگهبان، که اکثريت  نظراتدر مقابل 
، يستاشاره کرد که تطبيق حکم بر موضوع ن های ديگر شورای نگهبان نيزبه برخی از کارويژه

. اين دسته از استتخصصی  تفسير يا نظر کارشناسانه و کامالً یبلکه ماهيت عمل شورا ارائه
شوند، تنها مستنبط از سياسی که با اهداف کامالً سياسی صادر می نظراتنيز برخالف  هانظر

اين  ی. نمونهاستعلمی و تخصصی  علم و اجتهاد اعضای اين شورا و مبتنی بر روش کامالً
 نظراتتفسيری و مشورتی شورای نگهبان و  نظراتتوان شورای نگهبان را می نظراتدسته از 

شورا در مقام نظارت شرعی بر موارد ارسالی از سوی ديوان عدالت اداری معرفی کرد. در 
وابط حاکم بر گيری از اصول و ضتفسيری و مشورتی، شورای نگهبان با بهره نظراتخصوص 
شورا در  نظرات یزمينهپردازد و در اصول قانون اساسی می موردنظر خود در  بيانتفسير به 

فقهی  پاسخ به استعالمات ديوان عدالت اداری در حقيقت فقهای شورای نگهبان بسان کارشناسان
در نقض حکم قضايی ديوان  انشای منظوربهخود را  یکنند و نظر کارشناسانهديوان عمل می

کلی خارج از به هاکنند که اساساً ماهيت اين قسم از نظرمصوبات خالف شرع دولت اعالم می
 .است امور سياسی یحوزه

های های خاص شورای نگهبان در ايفای صالحيتتوجه به کارويژه بنابر آنچه گفته شد، با
وص نظارت بر امر غير از استثنائاتی که در خصهدف و غايت سياسی بهاين نهاد، اساساً 

و شورا بايد  استوظايف شورای نگهبان منتفی  توان مشاهده کرد، در ايفایانتخابات می
حيت به انجام الخاص هر ص یضوابط و معيارهای کارويژه اساسهای خود را برصالحيت

که خروج شورا از حدود معيارها و ضوابط تخصصی هريك  توجه داشتبرساند. در اينجا بايد 
شود. چراکه در واقع عمل سياسی نمیشورا  یهايش سبب سياسی شدن آن کارويژهويژهاز کار
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گيرد و حال آنکه وقتی شورای های سياسی و قانونی مشروع صورت میبا اهداف و انگيزه
کاری سياسیو  کردهنگهبان در ايفای صالحيت خود به اقتضائات حاکم بر عملکردش توجه ن

 فاده از صالحيت بوده و عملکردش مشروع و قانونی نيست.چنين اقدامی سوء است ،دکن
شورای نگهبان در نظام  نظراتتوجه به نقش واال و پراهميت  که با شايان ذکر است

کند و رافع های قوای کشور را مشخص میحقوقی کشور که در موارد زيادی حدود صالحيت
تفسيری و مشورتی يا در ذيل  اتنظر یهای آنها )از طريق ارائهاختالفات در تداخل صالحيت

های صورت مستقيم بر عرصهيا به استتطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع( 
سياسی کشور، همچون کسب قدرت )از طريق نظارت بر احراز صالحيت نامزدها و روند 

ای شورا هسياسی در جريان ايفای صالحيت گذارد، پرهيز از ايجاد هرگونه اثرانتخابات( اثر می
در جريان و  نظراتشتوان از شورای نگهبان انتظار داشت که و نمی استناپذير اجتناب کامالً

 نظراتسياسیِ ناشی از  آثارتأثير باشد. اما بايد توجه داشت که اين فضای سياسی کشور بی
کرد شورا، سبب تغيير ماهيت کارکردهای قضايی يا تفسيری يا کارشناسی شورای نگهبان به کار

آن شورا اثرگذار نيست؛ مگر اينکه  نظراتاالصول در ماهيت کارکرد و و علی شودسياسی نمی
هدف و غايت سياسی عمل شورا اثبات شود، که اين امر نيز به معنای ايفای صالحيت شورا 

 .استبرخالف قاعده 

 ضوابط شفاف و تخصصي در ايفای صالحيت نبود .2-2-3
سياسی، تأثير و تأثر از روابط  نظراتهای ترين ويژگیمچنانکه گفته شد، يکی از مه

( که از نتايج آن 31: 1311زاده، نفوذ بر آن است )موسیهای ذیسياسی، حزبی و تعامل گروه
اين نظرها براساس  عدم ايفای صالحيت بر مبنای ضوابط و اصول فنی و تخصصی و صدور

که گفته ه بايد توجه داشت، همچنان. البتاست و عدم شفافيت در تصميمات سنجیمصلحت
شد، حتی اين عوامل نيز نبايد سبب شود که هدف اين اعمال از مصلحت عمومی به مصلحت 

 یاعمال ماهيتاً در زمره گونهچراکه در اين صورت اين يابد،ها تغيير و منافع اشخاص و گروه
 . آيدشمار میو تنها سوء استفاده از قدرت به گيردهای دولت جای نمیکارويژه

توان نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات می یدر مسئلهتنها  ،طورکه اشاره شدهمان
و تصميم  داردد که ماهيت عملکرد شورا ضوابط شفاف و مشخصی نکرمواردی را مالحظه 

 لۀمنزکند. بنابراين اين قبيل موارد را بايد بهمشخصی پيروی نمی یشورا در آن امور از قاعده
و نتيجه گرفت که شورای نگهبان در ايفای  کردسياسی شورای نگهبان شناسايی  نظرات

 .استقضايی، سياسی، کارشناسی و تفسيری  یکارويژهچهار های خود دارای صالحيت
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 یبه يك شبههبايد هايش های مختلف شورای نگهبان در ايفای صالحيتبا اثبات کارويژه
 که: مهم پاسخ داده شود و آن اين

شوند به اينکه اعضای يك نهاد سياسی اصوالً با مالحظات سياسی برگزيده می با توجه
اين نهادها در ايفای وظايف خود )هرچند قضايی يا تفسيری يا  ،(111: 1333)عباسی، 

سياسی خود توجه دارند و عمالً نظارت اين نهادها متأثر از روابط  یکارشناسی( به وجهه
 ممکن استبنابراين صحت اين موارد در خصوص شورای نگهبان ست. اسياسی حاکم بر آنه

 برایسبب شود که نظارت قضايی انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، يا نظارت 
شورا در مقام تفسير يا مشورت و کارشناسی،  نظراتاحراز صالحيت نامزدهای انتخابات و نيز 

طور کلی در ايفای و به دهتبديل شبه نظارت سياسی و غيرحقوقی و غيرتخصصی 
های سياسی اين نهاد شود )عباسی، های شورای نگهبان قانون اساسی فدای گرايشصالحيت

اينکه يك هيأت سياسی ممکن است صالحيت و توانايی فنی )حقوقی و  ويژهبه .(113: 1333
( و اين 111: 1331 ،عميد زنجانیکارکرد مورد نظر را نداشته باشد ) اجرای برایقضايی( الزم 

 گذارد.تأثير مینهادهای سياسی  نظراتموضوع نيز بر کارکرد و 
 منظوربهدار گونه است که اساساً مقامات صالحيتتطبيق اين موارد با شورای نگهبان اين

قانون مديريت خدمات » 11 یتوجه به صراحت ماده با نصب اعضای شورای نگهبان
قضائيه و نمايندگان مجلس،  یآيند. چنانکه رئيس قوهساب میحمقاماتی سياسی به (3)«کشوری

حقوقدان شورای نگهبان، مقامات سياسی محسوب  ششعنوان مقامات صالح در انتخاب به
مذکور و بر مبنای صدر اصل  یبه ماده (1)به ايراد شورای نگهبان با توجهشوند و از طرفی می

الترين مقام سياسی کشور، صالحيت انتصاب فقهای عنوان باقانون اساسی، مقام رهبری به 113
مراجع انتصاب اعضای شورای نگهبان، مراجعی کامالً  روازاينشورای نگهبان را برعهده دارد. 

بيند. از سويی، ، شورای نگهبان خود را با يك ماهيت سياسی مواجه مینظرو از اين  اندسياسی
گهبان در قانون اساسی سکوت وجود هرچند در خصوص امکان عزل حقوقدانان شورای ن

قانون اساسی، سبب تشبه  111اصل  1دارد، اما امکان عزل فقهای شورای نگهبان براساس بند 
قانون مديريت  11ی بيشتر اين شورا به يك نهاد سياسی شده است. همچنين با تصريح ماده

انسته است، خدمات کشوری که عضويت در شورای نگهبان را مشمول عنوان سمت سياسی د
 ديگر ترديدی در سياسی بودن اعضای شورای نگهبان نيست. 

قانون اساسی که به بررسی شرايط و صفات الزم برای اعضای  11اما با مراجعه به اصل 
ای و تخصصی برای اين شورا مشاهده ای کامالً حرفهشورای نگهبان پرداخته است، صبغه

به مقتضيات زمان و مسائل روز بودن برای فقهای  که شرط عدالت و آگاهایگونه؛ بهشودمی
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کامالً  یجمع اين شورا، و همچنين شرط حقوقدان مسلمان بودن، اعضای اين نهاد را به
 شانسياسی یحقوقی آنها بر صبغه-فقهی یاست که صبغه تبديل کردهای و متخصص حرفه

قضاوت  منظوربهشورا اين اعضای  یگر توانايی بالقوهها بيانی محسوس دارد. اين ويژگیهغلب
کارشناسی و تفسيری در  نظرات یهای دادگستری و نيز توانايی بالفعل آنها در ارائهدر دادگاه

 .استحقوقی -موضوعات فقهی
سياسی مواجه است  -بنابراين ماهيت نهاد شورای نگهبان و اعضای آن با دوگانگی قضايی

 . ستورااين ش یکه اين مطلب بيانگر ماهيت ويژه
توان گفت که اساساً طرز انتخاب اعضای يك دستگاه در پاسخ به اين شبهات می

دقيقی برای تشخيص قضايی از سياسی بودن ماهيت کارکرد  یتواند ضابطهکننده نمیکنترل

انتصاب و سمت عضويت شورای نگهبان نيز،  یيك نهاد باشد و با فرض سياسی بودن شيوه
رود. آنها در ايفای وظايف قضايی يا کارشناسی زير سؤال نمیصالحيت و کفايت قضايی 

شمار قضائيه مقام سياسی به یتوجه به اينکه رئيس قوه با توضيح آنکه با پذيرش اين نظر،

 گمانبیحساب آورد که بايد عملکرد قضات دادگستری منصوب او را نيز سياسی به رود،می
طور بهذکر است که در موارد مشابه،  شايان بر اين،هچنين برداشتی کامالً اشتباه است. عالو

گيرد ای توسط مقامات سياسی صورت میکشورها انتخاب قضات حرفه بيشترمعمول در 

چنانکه اعضای ديوان قانون اساسی جمهوری ايتاليا با وجود  .(131: 1331تمنی، ؤم )طباطبايی
جمهور رئيس اسی همچون دادگاه عالی ايتاليا،سي مراجع و مقاماتی کامالً یوسيلهقاضی بودن به

ندارد  استشوند و اين امر مغايرتی با ماهيت عملکرد آنها که قضايی و مجلسين انتخاب می
 یفنی اعضا و ماهيت وظايفی که برعهده بلکه صالحيت و توانايی .(25: 1312)منصوريان، 

ان سياسی آن نهاد و اعضايش باشد و تواند متفاوت از عنوگيرد، میيك نهاد سياسی قرار می
نتيجه اينکه عنوان سياسی اعضای شورای نگهبان منافاتی با عملکرد قضايی اين اعضا در انجام 

توان به استناد نهاد سياسی مستقل بودن شورای نگهبان و مقام ندارد و نمی شانوظايف غالب

حساب آورد. در نظام اسی بههای آن شورا را نيز سيسياسی بودن اعضای آن، لزوماً خروجی
قضائيه را مصداقی از چنين شخصيتی  یتوان رئيس قوهحقوقی جمهوری اسالمی ايران، می

توجه به  با رود،شمار میقوانين از جمله مقامات سياسی به اساسمعرفی کرد که هرچند بر

را يك مقام  ، بايد ايشان(11)شرايط قانونی مقرر برای ايشان و همچنين صراحت قوانين عادی
 .محسوب کردقضايی نيز 
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 گيرينتيجه
اعمال حاکميت  منظوربههای حقوقی، نهادهای سياسی ابزارهای آن نظام نظام یدر همه

پردازند. واضح است که در و اين نهادها هريك به ايفای بخشی از قدرت عمومی می هستند
 یجانبهه تحقق صحيح و همهند کدارهای متفاوتی يك نظام سياسی نهادهای سياسی کارويژه

. شورای نگهبان نهاد سياسی مستقل برگرفته از استرشد و تعالی آن نظام  یکنندهآنها تأمين
رود که به موجب اصول متعدد قانون اساسی شمار میالگوی اروپايی صيانت از قانون اساسی به

 های مختلفی را برعهده دارد.صالحيت
و  استقضايی دانستن يك عمل، تطبيق حکم بر موضوع  ورمنظبهاز آنجا که عنصر الزم 
تمام نهادهايی که به تطبيق حکم  ،آيدحساب میقضايی دولت به یدر حقيقت اين امر کارويژه

حساب به لحاظ ماهوی نهادهای قضايی به ،پردازندعنوان کارکرد اصلی خود میبر موضوع به
شورای  نظرات یايی دولت مشغولند. مطالعهقض یژهآيند که به اعمال بخشی از کارويمی

های آن نهاد های شورا در ايفای صالحيتای از کارکرداست که بخش عمده آننگهبان بيانگر 
گيرد و شورای نگهبان در تطبيق مصوبات مجلس قضايی دولت جای می یدر قالب کارويژه

و... دارای کارکردی قضايی  با قانون اساسی و شرع و همچنين مواردی از نظارت بر انتخابات
 که بايد براساس اصول و ضوابط قضايی صورت گيرد. است

طورکه همان نظارت بر انتخاباتی زمينههای اين شورا در از صالحيت همچنين برخی
ها و اعمال سياسی در آن قابل های کارويژهو شاخصه داردماهيتی سياسی پيشتر اشاره شد، 

 .استمشاهده 
تفسيری و مشورتی نيز شورا مبتنی بر اصول و ضوابط حاکم بر عمل  تنظرا مورددر 

فقهای  نظراتپردازد؛ و های خود مبتنی بر يك کارکرد تفسيری میتفسير، به ايفای صالحيت
رأی  انشایبه عدم  با توجهشورای نگهبان در پاسخ به استعالمات ديوان عدالت اداری نيز 

 آيد.شمار میسی بهکارشنا یويژه، نوعی کارفقهاتوسط 
در اين مقاله بر آن بوديم که با بررسی ماهيت نظرات شورای نگهبان، ضمن اصالح تلقی 

های حاکم بر عملکرد شورا برسيم. اشتباه از ماهيت نظرات اين شورا به درك صحيحی از کارويژه
ريح نظرات بر تقسيم و تشبا تبيين صحيح اين موضوع، در گام بعدی بايد تالش کرد تا عالوه

ها و آثار حاکم بر اقسام نظرها و بندی، به بررسی و تبيين ويژگیشورا مبتنی بر اين دسته
ها و های دولت و تطبيق آنها با نظرات شورای نگهبان پرداخت تا از اين طريق ضعفکارويژه
 شود. حل ارائههای احتمالی در عملکرد شورای نگهبان شناسايی شده و برای رفع آن راهکاستی
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تواند به بهترين وجه در ماهيت قضايی خود در برابر ماهيت سياسی شورای نگهبان می

 «استای...، ايفای نقش نمايد.ر

های متفاوتی برخوردار های متعدد خويش از ماهيتشورای نگهبان در اعمال صالحيت». 5
نمايد و مثابه يك مرجع قضايی، اقدام میبوده که در مواردی، مانند نظارت بر انتخابات به
 «در ساير موارد از ماهيت سياسی برخوردار است.

 اجرايیمراحل  تمام و شامل است استصوابی اساسی قانون 11 لمذکور در اص نظارت». 6
 «شود.کانديداها می تأييد و ردّ صالحيت از جمله انتخابات

 52ی ماده. 7
که نظر هيأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صالحيت داوطلبانی باشد درصورتی» -3ی تبصره

وزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان که صالحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائی مرکز ح
توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسليم نمايند. شورای نگهبان بيست روز پس می

از اظهار نظر هيأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهايی خود را در خصوص تأييد يا رد 
 « صالحيت داوطلبان به وزارت کشور اعالم خواهد نمود.

شوند عنوان مقام شناخته میهای ذيل مديريت سياسی محسوب شده و بهمتس -11ی ماده. 8
 گردد:و امتياز شغلی مقامات مذکور در اين ماده به شرح زير تعيين می

 ( امتياز.13111رؤسای سه قوه ) -الف
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 ( امتياز.11111جمهور )وزراء، نمايندگان مجلس شورای اسالمی و معاونين رئيس -ج
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 .1313مصوب  -ی قضائيه قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه 2ی ماده. 21
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