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چکيده
با توجه به نقش ويژه ی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسالمی ايران ،فهم صحيح از ماهيت
کارکرد و نظرات آن شورا ،گام مهمی در تبيين ويژگیها و انتظارات از آن نهاد در ايفای وظايف
قانونیاش است و به رفع نقصها و کاستیها و تالش در راستای بهبود عملکردهای آن نهاد
خواهد انجاميد.
با بررسی ماهيت کارکرد شورای نگهبان در قالب تحقيقات تحليلی ـ اکتشافی مشخص میشود که
نظرات شورا در مواردی که کارکرد اصلی شورا تطبيق موضوع با حکم است ،قضايی است ،و در
مواردی که به ارائهی نظرات تفسيری و مشورتی میپردازد ،کارکرد آن مبتنی بر نوع خاصی از
کارويژه ی تفسيری است .در خصوص استعالمات ديوان عدالت اداری نيز کارکرد فقهای شورای
نگهبان حاکی از نوعی عمل کارشناسی است .همچنين صالحيتهای عام شورای نگهبان در امر
انتخابات در موارد نادری بيانگر کارکرد سياسی آن شوراست.

کليدواژهها :شورای نگهبان ،کارکرد قضايی ،کارکرد سياسی ،کارويژهی شورای نگهبان،
نظرات شورای نگهبان ،نهاد شورای نگهبان.
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مقدمه
نوع نگرش به نهاد شورای نگهبان و کارکردها و نظرات آن ،واجد آثار مهمی است که
سبب ايجاد اقتضائات و الزاماتی برای آن شورا میشود .چنانکه الزامات حاکم بر يك «نهاد
سياسی» با «کارکرد سياسی» بهدليل عواملی همچون هدف و غايت سياسی و
مصلحتسنجیهای سياسی و نيز شفاف نبودن ضوابط و قواعد حاکم بر آن ،متفاوت با الزامات
حاکم بر يك «نهاد سياسی» با «کارکرد قضايی» يا «کارکرد تفسيری» و «کارشناسی» است.
بنابراين سياسی دانستن کارکردها و نظرات شورای نگهبان ،راه مصلحتسنجیهای سياسی و
خروج از حدود مقرر قانونی را فراهم خواهد آورد و همواره شورا را در مظان اتهام ايفای
صالحيتها با انگيزههای سياسی قرار خواهد داد.
با بررسی اصول متعدد قانون اساسی مشخص میشود که کارکرد شورای نگهبان معموالً با
عناوينی همچون اعالم نظر( ،)1تشخيص( )2يا تأييد( )3شناسايی شده است .هرچند در عمل،
همهی اين کارکردهای شورا با عنوان «نظرات شورای نگهبان» بروز عملی میيابد .نظراتی که با
توجه به نوع آن ،آثار متفاوت دائمی يا مقطعی ،عام يا خاص و مطلق يا مقيد دارند.
با توجه به دستهبندیهای رايج در خصوص مراجع صيانتکننده از قانون اساسی ،معموالً
شورای نگهبان نهاد مبتنی بر الگوی نظارت توسط يك نهاد سياسی مستقل و متمرکز (الگوی
اروپايی) بهشمار میآيد .قرار نگرفتن اين نهاد در ذيل قوهی قضائيه و عنوان «نهاد سياسی
مستقل» منتسب به اين شورا سبب شده که برخی وصف سياسی را بهاشتباه بر ماهيت
(کارکردها و نظرها) شورای نگهبان منطبق کنند (آگاه:1331 ،

)2()22

و اين تلقی از نظرات

شورا ايجاد شود که شورای نگهبان در ايفای بيشتر صالحيتهای خود مبتنی بر کارکرد سياسی
عمل میکند و در نتيجه نظرات آن شورا واجد صفات و ويژگیهای اعمال سياسی است
(موسیزاده)5(.)151 :1331 ،
بررسی و شناخت اقسام نظرها و کارويژههای دولت و نسبت آن با ماهيت کارکردها و
نظرات شورای نگهبان ،موضوعی است که به بررسی دقيقتری نياز دارد .ازاينرو ،در بررسی
اين موضوع به روشی تحليلی -اکتشافی به اين پرسشها پاسخ داده میشود که:
شورای نگهبان در مقام ايفای صالحيتهای خود از کداميك از کارويژههای حکومت بهره
میگيرد؟ آيا سياسی دانستن نهاد شورا لزوماً به معنای سياسی بودن کارکردها و نظرات آن
شوراست؟ ويژگیها و شرايط الزم بهمنظور قضايی دانستن يك عمل چيست؟ ويژگیها و
شرايط الزم بهمنظور سياسی دانستن يك عمل چيست؟
آنچه در ابتدا به ذهن متبادر میشود و برخی حقوقدانان نيز بر آن تأکيد دارند ،اين است که
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شورای نگهبان بهعنوان نمونهای از الگوی نظارت توسط يك نهاد سياسی مستقل ،علیاالصول
به ايفای کارکردهای خود با ويژگی و ماهيتی سياسی میپردازد که نتيجهی آن سياسی دانستن
نظرات آن شوراست.
برای اثبات درستی يا نادرستی اين فرضيه ،نخست بايد اقسام نظرها ،مبتنی بر کارويژههای
مختلف حکومت بررسی شود و با توجه به اينکه در خصوص کارکردها و نظرات شورای
نگهبان فرضهای غالب ،حاکی از قضايی يا سياسی بودن کارويژهی اين نهادهای صيانتکننده
از قانون اساسی است ،بايد به تطبيق کارکرد و نظرات اين شورا با کارويژههای قضايی و
سياسی پرداخته شود ،تا از اين طريق ماهيت کارکرد و نظرات شورای نگهبان مشخص شود.

 .1اقسام نظرات مبتني برکارويژههاي حکومت
در لغت «نظر» به معنای «نگاهکردن و نگريستن» (معين ،1333 ،ج )2121 :2است .گاهی آن
را به معنای عقيده و رأی نيز بهکار بردهاند (انوری .)1355 :1331 ،در اصطالح حقوقی نظر را
به معنای فصل خصومت و صدور رأی در دعاوی نيز بهکار میبرند (جعفری لنگرودی.)111 :1331 ،
برخی نظرها را با توجه به ويژگیهای آن به نظرات قضايی و اداری تقسيم کردهاند
(جعفری لنگرودی ،1331 ،ج .)3153-2152 :5در اين دستهبندی نظر قضايی ،نظری است که
دادرس بعد از رسيدگی به موضوع و داليل آن ،مطابق قوانين موضوعه صادر میکند (جعفری
لنگرودی .)111 :1331 ،اين نوع نظرها ،برگرفته از جايگاه قانونی قاضی ،چنان رفعتی پيدا
میکند که بهآسانی قابل نقض نيست و همه به پذيرش «حکم» وی ملزم میشوند ،و از اين
جهت رأی او را «حکم» مینامند (خليلی .)112 :1311 ،از ويژگیهای اين دسته از نظرها
میتوان به موارد زير اشاره کرد .1 :مشمول قاعدهی اعتبار امرمختوم بودن؛  .2جزئی و خاص
بودن؛  .3انشايی بودن؛  .2لزوم استماع و احضار طرفين؛  .5منجز بودن (جعفری لنگرودی،
 ،1331ج.)3153 :5
در اين دستهبندی در برابر اين قسم از نظرها ،نظرات اداری قرار دارند .ويژگیهای
بيانشده برای اين نظرها کامالً عکس ويژگیهای نظرات قضايی است (جعفری لنگرودی،
 ،1331ج.)3152 :5
«نظر» بهمنزلهی ثمره و بروز خارجی عملکرد يا کارويژهی خاص دولت است که با توجه
به ويژگیهای آن کارويژه ،آثار و ويژگیهای خاص و متمايزی از ساير نظرها دارد .بنابراين از
آنجا که اغلب برای دولتها چهار کارويژهی قضايی ،اداری ،سياسی و تقنينی متصور میشوند،
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بايد گفت بررسی ويژگیهای نظرها در خصوص دو کارويژهی «تقنينی» و «سياسی» در
بررسیهای مذکور مغفول مانده است.
بنابراين تقسيم نظرها به اداری و قضايی ،دستهبندی جامعی نيست و بايد به ساير اقسام
نظرها نيز توجه شود .شايد علت مغفول ماندن نظرات تقنينی و سياسی دولت در دستهبندی
باال اين است که ثمره و خروجی کارويژهی تقنينی دولت همواره با عنوان «قانون» مورد توجه
قرار میگيرد؛ و از سوی ديگر تفکيك نظرات اداری از سياسی ،همچون تفکيك اعمال سياسی
از اداری کار بسيار مشکلی است و بهراحتی امکانپذير نيست؛ چراکه معموالً مرجع و مقام
اداری و سياسی يکی هستند و هر دو صالحيت توسط يك مرجع و يك مقام اجرا و اعمال
میشوند (موسیزاده.)35 :1311 ،
در بيان ويژگیهای ذاتی «قانون» بهعنوان ثمرهی «کارويژهی تقنينی» دولت میتوان به .1
الزامآور بودن .2 ،عام بودن .3 ،امری بودن .2 ،علنی بودن .5 ،واضح بودن .1 ،معطوف به آينده
بودن .1 ،مفيد قطعيت بودن و  .3مصوب مرجع ذیصالح بودن ،اشاره کرد (راسخ.)31-21 :1332 ،
در خصوص ويژگی «نظرات سياسی» بهمنزلهی محصول خارجی کارويژهی سياسی دولت،
برگرفته از تعابير مختلف مطرحشده از سوی برخی حقوقدانان ،نمیتوان ويژگیهای معين و
ثابتی برای اين دسته از نظرها بيان کرد .هرچند همين مطلب را شايد بتوان بهعنوان ويژگی
اصلی اين دسته از نظرها بيان داشت؛ چنانکه بسياری از حقوقدانان بهطور غيرمستقيم نبود
ضوابط و معيارهای دقيق برای آن را از ويژگیهای اين دسته از نظرها بيان کردهاند (قاضی،
 .)255-252 :1333اما با بررسی اين دسته از نظرها نيز معيارهايی هرچند غيرملموس قابل
استخراج است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

 .2نسبت کارويژههاي دولت با کارکردها و نظرات شوراي نگهبان
همانطورکه پيش از اين بيان شد ،دولتها در امر حکومتداری اغلب از چهار دسته
کارويژهی اصلی برخوردارند که عبارتند از :کارويژهی سياسی ،قضايی ،تقنينی و اداری.
تقنين يا قانونگذاری به معنای وضع قواعد عام برای مردم است که اين کارکرد دولت
معموالً براساس اصل  53قانون اساسی توسط قوهی مقننه اعمال میشود .در اعمال کارکرد
اداری دولت نيز برآوردن نيازهای روزانهی شهروندان و تأمين نظم برای آنها مورد توجه است
(امامی .)25 :1311 ،اين کارکرد دولت بهطور معمول از طريق مؤسسات و نهادهای دولتی
اعمال میشود که به امور عمومی میپردازند و اغلب امور اجرايی را برعهده دارند.
با توجه به الگوهای رايج صيانت از قانون اساسی در نظامهای سياسی جهان ،آنچه بهطور

بررسي ماهيت نظرات شوراي نگهبان

5

معمول مورد بررسی و تطبيق قرار میگيرد ،اختالف در مورد سياسی يا قضايی بودن کارويژهی
اصلی اين مراجع است .بنابراين در ادامه تنها به تفصيل کارويژههای قضايی و سياسی دولت
میپردازيم و با تطبيق کارويژههای شورای نگهبان با آنها تالش میکنيم تا به ماهيت کارويژهی
شورا و در نتيجه ماهيت نظرات آن دست يابيم.

 .1-2نسبت کارويژهی قضايي حکومت با کارکردها و نظرات شورای نگهبان
قضا را «صالحيت و حق بر صدور حکم» معنا کردهاند (البعلبکی و همکاران2112 ،م:
 .)1325قاضی نيز کسی است که با آشنايی از احکام (صدوق1211 ،ق )3 :يا جزئيات قوانين
شرعی (شيخ انصاری1215 ،ق )25 :به بررسی موضوع میپردازد و از طريق صدور حکم ،به
استيفای حق يا فصل خصومت میپردازد (شهيد ثانى1213 ،ق ،ج .)325 :13البته همواره بين
فقها اين اختالف بوده است که آيا قضا را بايد مؤخر بر يك تخاصم بين طرفين بدانيم يا اينکه
آن را بايد به معنای مطلق تطبيق حکم بر موضوع در نظر گرفت« .القضاء :هو الواليه على
تطبيق الحکم الجزئی فی الموارد الجزئيه» (گلپايگانی1213 ،ق  ،ج.)11 :1
بنابر تعاريف بيانشده از قضا ،عمل قضايی دو ويژگی اصلی و ماهوی دارد :يکی تطبيق
حکم بر موضوع که بهنظر میرسد اختالف و ترديدی در آن وجود ندارد؛ و ديگری ترافعی
بودن که معيار بودن آن محل اختالف و خدشه است.
البته امروزه اعمال قضايی را دارای ويژگیهای شکلی و صوری نيز میدانند که
تضمينکنندهی عمل قضايی است .از جملهی اين معيارها میتوان به لزوم رعايت دادرسی
عادالنه در رسيدگی قضايی و اعتبار امرمختوم داشتن نظر قضايی اشاره کرد (موسیزاده:1331 ،
 .)111اين دسته از معيارها اصوالً بر عناصر بيرونی کارکرد و بهعبارتی رويهها و امور شکلی
استوار است و در حقيقت تمهيدات ،سازوکارها و رويههايی را برای حمايت و تضمين حقوق
ماهوی مقرر میدارد (قاریسيدفاطمی .)211 :1331 ،اهميت اين معيارها به گونهای است که
تغافل و کوتاهی در رعايت اين موارد ممکن است عملکرد قضايی نهادهای مزبور را دچار
اختالل و تزلزل کند ،هرچند نبود برخی از اين موارد را نمیتوان نافی ماهيت قضايی عمل
دانست.از طرفی بايد توجه داشت که اين معيارها را نبايد تنها به آيين دادرسی عادالنه و اعتبار
امرمختوم داشتن نظر قضايی محدود کرد ،بلکه جزئی و خاص بودن ،انشايی بودن و منجز
بودن را نيز بايد به آن افزود (جعفری لنگرودی ،1331 ،ج .)3153 :5از آنجا که اين معيارها
جزء نتايج و تبعات قضايی بودن يك عمل بهحساب میآيند و نه ماهيت آن ،در اين مقاله تنها
به بررسی معيارهای ماهوی و تطبيق آن با عملکرد شورای نگهبان خواهيم پرداخت.
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 .1-1-2لزوم تطبيق حکم بر موضوع
همانطورکه گفته شد ،قضا در معنای عام آن به معنای تطبيق حکم بر موضوعات جزئی
است (گلپايگانی 1213 ،ق ،ج .)11 :1قاضی نيز کسی است که به اين عمل مشغول است.
در زمينهی ماهيت احکامی که موضوعات با آنها تطبيق داده میشوند ،تفاوتهايی در بين
نظامهای مطرح حقوقی وجود دارد .در نظام کامنال اين قواعد و احکام مورد تطبيق عرفهای
قضايی و حقوقی هستند و حال آنکه در نظامهای رومی-ژرمنی اين قواعد و اصول حاکم بر
امر قضا ،قوانين مصوب پارلمان هستند .در حال حاضر ،در غالب کشورهای دنيا با توجه به
گسترش انديشهی حاکميت قانون ،قضات بايد در قضاوتهای خود مبتنی بر قوانين مصوب
قوهی مقننه عمل کنند .بنابراين نتيجهی قضاوت قاضی ،بررسی آن موضوع براساس قوانين
جاری کشور است.
در تطبيق اين معيار با کارکردهای شورای نگهبان میتوان گفت که کارکرد اصلی اين شورا،
تطبيق موضوعات با قوانين و موازين شرعی است که برخی از آن به «قضاوت دستورنامهای»
تعبير کردهاند (قاضی .)121 :1315 ،بهعبارتی شورای نگهبان در بيشتر کارويژههايش ،چه در
تطبيق مصوبات با موازين اسالمی و قانون اساسی و چه در مقام احراز صالحيت نامزدها و
ديگر امور مرتبط با نظارت بر انتخابات که از اين ماهيت برخوردارند ،بهدنبال تطبيق دادن
موضوعات مشخص با موازينِ حاکم بر آن موضوعات است .ممکن است ادعا شود که
مصوبات مجلس را نمیتوان موضوع بهحساب آورد ،چراکه اين مصوبات خود قانون مصوب
مجلس و بهعبارتی حکم هستند .در پاسخ بايد گفت که مصوبهی مجلس تا زمانیکه به تأييد
شورای نگهبان نرسد ،حکم بهحساب نمیآيد و تنها موضوع مورد بررسی شوراست .حتی
درصورتیکه اين موارد را حکم بهحساب آوريم ،با توجه به لزوم تطبيق اين احکام با قانون
اساسی و موازين اسالمی بايد گفت که اين احکام ،خود موضوع نظارت شورا براساس احکام
مهمتری هستند .از مصاديق اين نوع نظارت میتوان به نظارت بر تصميمات شوراهای محلی
بهمنظور مطابقت با موازين اسالمی و قوانين کشور ،مقرر در اصل  115قانون اساسی اشاره کرد
که از آن بهعنوان نظارت قضايی ياد شده است (هاشمی )213 :1331 ،و بدون ترديد موضوع
اين نظارت نيز ماهيت حکمی دارد.
با چنين برداشتی از کارکرد قضايی ،صيانت توسط يك نهاد سياسی مستقل و قرار نگرفتن
آن نهاد در ساختار قوهی قضائيه سبب نمیشود که عملکرد آن نهاد در مقام انجام صالحيت
تطبيق حکم بر موضوع ،سياسی بهحساب آيد؛ بلکه برخی با اعتقاد به ماهيت قضايی کارکرد
چنين مراجعی ،نهادهايی همچون شورای قانون اساسی فرانسه را با اينکه اعضای آن هيچ
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الزامی در حقوقدان بودن ندارند (فاورو )31 :1333 ،و انتخاب آنها نيز توسط شخصيتهای
کامالً سياسی صورت میگيرد ،دادگاه ويژهی قانون اساسی معرفی کردهاند (عباسی:1333 ،
 .)111-111از اين منظر مفهوم نظارت قضايی بر مصوبات از لحاظ انطباق با قانون اساسی يك
کارويژهی قضايی و در ذيل عنوان کنترل قضايی بهحساب آمده است و بدون توجه به فراهم
بودن شرايط ذکر شده آنها را تحت عنوان دادگاه يا ديوان شناسايی کردهاند (زارعی ،مرکز
مالميری.)152-153 :1332 ،

 .2-1-2ترافعي بودن
همانطورکه گفته شد ،برخی قضا را به «حکم و داوری کردن در ميان مردم» تعريف
کردهاند (انصاری و طاهری ،1333 ،ج ،)1521 :3در جای ديگر نيز اين واژه را در معنای فصل
خصومت بين مردم دانستهاند (شهيد الثانی ،ج .)11 :3اما برخالف اين نظرها ،عدهای قضا را در
معنای موسعتری معنا کردهاند و آن را صدور رأی در امور جزئی ،خواه فصل خصومت باشد يا
در مصالح عامه مانند امور حسبی میدانند ،و فصل مميز آن را با افتا که بهصورت کلی است،
در جزئی بودن آن دانستهاند (جعفری لنگرودی .)2121 :1331 ،با پذيرش اين نظر ،عمل
قضايی را نبايد تنها اعمالی دانست که به فصل خصومت میپردازند و در آن دو طرف دعوا
بهعنوان خواهان يا شاکی و خوانده يا مشتکیعنه وجود دارند ،بلکه بايد مفاهيم عامتری
همچون حسبه يا حکم به اجرای حدود را که ممکن است مؤخر بر يك دعوا و اختالف
مقدمی نباشند ،جزء اعمال قضايی بهحساب آورد .شايد علت تلقی چنين برداشت مضيقی از
مفهوم عمل قضايی را بتوان غلبهی مواردی که دارای جنبهی ترافعیاند نسبت به مواردی
دانست که عمل قضايی جنبهی ترافعی ندارد .اين عامل سبب شده است که بسياری ترافعی
بودن را معيار قضايی بودن بهحساب آورند و از عمل قضايی تنها معنای مضيق آن را شناسايی
کنند.
برگرفته از اين رويکرد نسبت به عمل قضايی است که میتوان قضاوت دستورنامهای را نيز
نوعی کارکرد قضايی معرفی کرد که در حقيقت منطبق بر کارکرد نهادهايی همچون شورای
قانون اساسی فرانسه يا شورای نگهبان است .در اين موارد قاضی در پی اعالم نظر در مورد
يك مصوبه و اعالم مغايرت يا عدم مغايرت آن با قوانين و مقررات معيار است (راسخ.)33 :1311 ،
در مقام تشبيه میتوان رسيدگی مراجع صيانت از قانون اساسی را به رسيدگی ديوان عدالت
اداری در مقام بررسی مصوبات و مقررات دولتی شبيه دانست .روشن است که در اين موارد
کسی در قضايی بودن کارکرد اين ديوان ترديدی ندارد و از طرفی قضايی بودن اين موارد تنها
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بهدليل قاضی يا قضات رسيدگیکنندهی آن نيست.
بنابراين میتوان گفت که اساساً ترافعی بودن را نمیتوان يکی از معيارهای ماهوی برای
قضايی دانستن يك عمل يا نظر بهشمار آورد و در مواردی همچون دادرسی اساسی که از
اقتضائات جديد است ،میتوان از نوعی عمل قضايی سخن گفت که هيچ سابقهای در برداشت
شايع از مفهوم قضا نداشته است .در مقابل ،برخی معتقدند که بهدليل عدم توانايی و تخصص
چنين مراجعی بهمنظور ايفای وظايف قضايی ،کارکرد مراجعی مانند شورای قانون اساسی
فرانسه را بايد سياسی دانست (امامی.)311 -313 :1311 ،
بنابراين میتوان نتيجه گرفت که اساساً رسيدگی شورای نگهبان به موضوعات در حوزهی
صالحيتش ،هرگاه واجد معيار تطبيق موضوع با حکم باشد ،بدون اينکه لزومی به وجود ترافع
باشد ،قضايی محسوب میشود و نمیتوان به بهانهی نبود ترافع و خصومت و اختالف در آن
موضوع ،اين عمل شورا را از ماهيت خود خارج دانست.

 .2-2نسبت کارويژهی سياسي حکومت با کارکردها و نظرات شورای نگهبان
در بيان تعريف عمل سياسی بايد توجه داشت که اساساً سه رويکرد غالب در تعريف
اعمال سياسی وجود دارد؛ يك دسته از تعاريف که عمل سياسی را قسيم عمل اداری میداند؛
تعاريف ديگری که به عمل سياسی بهمنزلهی کارويژهی کالن دولت مینگرند؛ رويکرد سوم که
آن را از کارويژههای خاص دولت بهمنظور رسيدن به اغراض سياسی میداند.
مبتنی بر رويکرد اول برخی تقسيم اعمال به اداری و سياسی را تنها منحصر در قوهی
مجريه میبينند و در بيان تفاوت بين اين دو دسته اعمال ،ويژگیهای عمل سياسی را عام و
غيرشخصی بودن ،کالن و در راستای مصالح عمومی بودن و مسئوليت سياسی داشتن بيان
میکنند که در برابر اختصاصی و شخصی بودن ،خرد و جزئی بودن و مسئوليت اداری يا
قضايی داشتن برای اعمال اداری است (موسیزاده.)31 :1331 ،
اما رويکرد دوم در اين زمينه نظر کسانی است که عمل سياسی را يکی از کارويژههای
دولت میدانند که ممکن است هريك از قوا آن را بهکار گيرند .در اين تعريف از آنجا که
موضوع سياست روابط اقليت فرماندهنده و اکثريت فرمانبرند (هاشمی ،)21 :1311 ،عمل
سياسی ،عملی است که با هدف تنظيم روابط اين اقليت و اکثريت صورت میگيرد .مبتنی بر
اين معيار برخی امر يا تصميم سياسی را دارای دو ويژگی میدانند .1 :تصميم بايد خطمشیساز
باشد؛  .2توسط عالیترين مقامات کشوری اتخاذ شده باشد (آقايیطوق .)32 :1331 ،در چنين
تعريفی از عمل سياسی ،حتی عمل قانونگذاری که بخشی از کارويژهی تقنينی دولت بهشمار
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میرود نيز نوعی عمل سياسی محسوب میشود (مدنی.)131 :1331 ،
اما رويکرد ديگری که میتوان در خصوص اعمال سياسی بيان کرد اين است که برخی
سياسی دانستن يك عمل را وابسته به هدف و غايت سياسی آن عمل معرفی کردهاند
(طباطبايی مؤتمنی .)312 :1331 ،در همين راستا تحت تأثير روابط سياسی ،حزبی و تعامل
گروههای ذینفوذ بودن ،از ويژگیهای اعمال سياسی است (موسیزاده.)31 :1311 ،
از نظر نگارنده با توجه به مجموع تعاريف مطروحه از سياست میتوان گفت ،عمل سياسی
نوع خاصی از کارويژهی حکومت در راستای ايجاد ،تحکيم يا اجرای تفوق يك نهاد يا مقام
سياسی بر ساير نهادها يا مقامات سياسی و مردم است .در اين تعريف هدف از عمل سياسی
اعمال تفوق در جهت جلب و حفظ اغراض و منافع سياسی است که طريق آن به نحو
گستردهای فارغ از ضوابط و معيارهای شفاف و مشخص است.
با چنين تعريفی از عمل سياسی بهصراحت تفاوت اين دسته از اعمال و نظرها با ساير
کارويژههای حکومت مشخص میشود و بيانگر نوع خاصی از کارويژههای دولت است که با
توجه به شرايط زمانی و مکانی کشورها ،براساس انديشهی حاکم بر آنها ،به نحو گستردهای
متفاوت و حتی متنوع است (هاشمی .)113 :1311 ،چنانکه در حقيقت دولت در اتخاذ يك نظر
سياسی در شرايط مشابه ،هيچگونه الزامات فنی را بر عملکرد خويش حاکم نمیبيند و عملکرد او
مبتنی بر برخی الزامات ذهنی و با داليلی کامالً مصلحتانديشانه است .بنابراين اين دسته از
اعمال هيچگونه ضابطه و قواعد شفاف و مشابهی ندارند و در ادوار مختلف به تناسب تشخيص
و صوابديد و نيز سليقه و تعامالت سياسی ممکن است متفاوت باشند .شايد به همين دليل
است که گفته شده ،تار و پود اين دسته از اعمال از عواملی ذهنی ترکيب میيابد که تشخيص
تمييز آن تنها برعهدهی نهادی است که آن صالحيت را دارد (قاضی.)255 -252 :1333 ،
نظارت سياسی نوع خاصی از اين کارويژهی سياسی دولت است که از طريق يك نهاد
سياسی صورت میگيرد و در آن میتوان شاهد مصلحتانديشی سياسی يا اغماض و
چشمپوشی با داليل سياسی بود (عميد زنجانی .)125 :1331 ،چنانکه در زمينهی نظارت
سياسی مجلس بر وزرا و رئيسجمهور میتوان شاهد چنين معيارها و مشخصاتی در خصوص
عملکرد مجلس شورای اسالمی بود.
اينگونه تعابير و برداشتها از کارکرد و نظرات سياسی سبب شده است که همواره
سياسیخواندن يك عمل يا نظر مقارن با مفاهيمی همچون مصلحتانديشی ،غايت سياسی و
شفاف نبودن معيارها و ضوابط حاکم بر آن عمل يا تصميم باشد و اين ويژگیها در اصل عمل
يا نظر سياسی دارای اثر مستقيم است.
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بنابر آنچه گفته شد« ،نظرات سياسی» را بايد نظراتی دانست که اوالً از سوی يك نهاد يا
مقام سياسی صالح صادر میشوند؛ ثانياً در راستای تحقق اهداف سياسی آن نهاد (تفوق بر ساير
نهادها يا مقامات و مردم) هستند؛ و ثالثاً هيچگونه ضوابط دقيق و شفافی بر آنها حاکم نيست.
بنابراين اگر بتوان شورای نگهبان را يك نهاد سياسی خواند و اثبات کرد که ايفای
صالحيتهای اين شورا با هدف و غايتی سياسی صادر میشوند ،و از سويی نظرات اين شورا
هيچگونه ضوابط شفاف و دقيقی ندارد ،میتوان ادعا کرد که نظرات شورای نگهبان ماهيتی
سياسی دارد.

 .1-2-2سياسي بودن نهاد شورای نگهبان
صيانت از قانون اساسی مقولهای است که با جنبش قانون اساسی و اهميت قوانين اساسی
بهعنوان اسناد بنيادين کشورها بهوجود آمده است (ويژه .)225 :1311 ،در اين راستا همهی
نظامهای سياسی تالش دارند تا از قوانين اساسی بهعنوان ميثاقی ملی ،حداکثر حراست را
بهعمل آورند و از اين طريق ضمن صيانت از حقوق و آزادیهای ملت ،ثبات و دوام مشی
نظام خود را تضمين کنند.
صيانت از قانون اساسی در برابر قوهی مقننه که از طريق قانونگذاریِ مغاير با قانون
اساسی ،اسباب نقض آن را فراهم میکند ،از طريق نظارت حقوقی است (عميد زنجانی:1331 ،
 .)115اين نظارت حقوقی بهطور معمول از دو طريق اعمال میشود که آنها را الگوی اروپايی
و الگوی آمريکايی صيانت مینامند .الگوی اروپايی نماد دادرسی اساسی توسط يك نهاد
سياسی مستقل و متمرکز و الگوی آمريکايی نماد دادرسی اساسی توسط مراجع قضايی و
بهصورت غيرمتمرکز است.
در جمهوری اسالمی ايران به موجب اصول  12و  12قانون اساسی ،شورای نگهبان مسئول
صيانت از قانون اساسی و موازين شرعی بهعنوان موازين حاکم بر قانونگذاری کشور است.
نظارت عام اين نهاد بر امر انتخابات که به موجب اصل  11قانون اساسی اعمال میشود ،بر
اهميت ويژهی اين نهاد افزوده است و بهعبارتی شورای نگهبان را در مرکز ميدان سياست و
مبارزات انتخاباتی کشور قرار داده است .عالوهبر اين ،صالحيت شورا در ارائهی نظرات
تفسيری و ايفای ساير صالحيتهای قانونی ،شورای نگهبان را به يکی از نهادهای مهم و
تأثيرگذار در ساختار نظام جمهوری اسالمی ايران مبدَّل کرده است که نقش ويژهای در روند
قانونگذاری و تحقق قانون دارد (مهرپور.)211 :1311 ،
با تطبيق شورای نگهبان با الگوهای رايج صيانت از قانون اساسی میتوان گفت که نهاد
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شورای نگهبان نمونهای از نهادهای سياسی برگرفته از الگوی اروپايی صيانت از قانون اساسی
است .عدم وابستگی اين شورا به قوهی قضائيه ،پيشبينی اين نهاد در قانون اساسی بهعنوان
يکی از نهادهای سياسی کشور که ايفاگر بخشی از صالحيتهای حکومت است ،وجود
کارکردهايی در تعامل با ساير قوا و همچنين در نظر گرفتن صالحيتهايی همچون نظارت بر
انتخابات و ارائهی نظرات تفسيری ،همگی بر مشابهت اين شورا با اينگونه نهادها افزوده
است .بنابراين میتوان گفت ،اگر نهاد سياسی را نهادی بدانيم که جزء ارگانهای الزم دولت-
کشور است و به موجب قانون اساسی بخشی از قدرت عمومی مربوط به دولت را اعمال
میکند (قاضی ،)231 :1333 ،بايد شورای نگهبان را نيز يك نهاد سياسی بهحساب آورد که به
ايفای بخشی از قدرت عمومی میپردازد.
با اثبات سياسی بودن نهاد شورای نگهبان ،شرط اول برای سياسی خواندن کارکرد و
نظرات اين شورا فراهم است ،و برای اثبات سياسی بودن کارويژهی اين شورا بايد ساير
ويژگیهای ذکرشده بررسی شود.

 .2-2-2سياسي بودن هدف و غايت کارکردهای شورای نگهبان
همانطورکه در تبيين مفهوم «عمل سياسی» بيان شد ،هدف و غايت عمل سياسی ايجاد يا
حفظ تفوق يك نهاد يا مقام سياسی بر ساير نهادها يا مقامات سياسی و مردم است که به جلب
و حفظ اغراض و منافع سياسی منجر میشود .البته بايد به اين نکته توجه داشت که اغراض و
منافع سياسی در تعريف مورد نظر با اغراض و منافع شخصی متفاوت است و برخالف اعمال
سياسی آن دسته از اعمالی را که با اهداف و اغراض شخصی اعمال میشوند ،بايد سوء استفاده
از عمل سياسی بهحساب آورد.
بررسی کارکرد و نظرات شورای نگهبان و تطبيق آن با ويژگیها و مشخصات اعمال و
نظرات سياسی بيانگر آن است که علیاالصول شورای نگهبان بهعنوان مرجعی متشکل از
متخصصان فقهی و حقوقی ،متناسب با کارويژههای قضايی ،تفسيری و کارشناسی خود به ايفای
صالحيتهايش میپردازد که بیشك اين کارکردهای شورای نگهبان مبتنی بر اقتضائات و
ويژگیهای خاص آن کارويژه است .بديهی است که اگر شورای نگهبان در ايفای
صالحيتهايش از حدود کارويژهی تخصصی خود خارج شود و با هدف تفوق بر ساير نهادها
و مقامات بهدنبال جلب منافع يا اغراض سياسی خود باشد ،عمل شورا از ماهيت تخصصی
خود خارج میشود و برخالف اصل و قاعده ،شورا به يك عمل سياسی دست میزند .اما اگر
در مواردی اين اتفاق در عمل رخ دهد ،ماهيت کارويژههای شورای نگهبان را سياسی نمیکند
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و نبايد به استناد چنين نظراتی کارويژهی شورا را بهاشتباه تفسير کرد.
توضيح اينکه ،در همهی مواردی که کارويژهی اصلی شورای نگهبان تطبيق موضوعات با
قوانين و موازين حاکم بر آنهاست ،کارويژهی شورا قضايی است و ايفای اين صالحيت مبتنی
بر اصول و ضوابط اعمال قضايی صورت میپذيرد .بنابراين نمیتوان نتيجهی کارکرد شورا در
اين موارد را ،حتی اگر به نتيجه يا اثری به نفع خود شورای نگهبان منجر شود ،سياسی دانست
و سياسی خواندن آن زمانی است که شورا در ايفای اين صالحيت از حدود و ضوابط حاکم بر
آن خارج شود.
در زمينهی نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات نيز هرچند با توجه به نظر تفسيری اين
شورا به شمارهی  1232مورخ

)1(1311/3/1

که نظارت شورا را «شامل تمام مراحل اجرايی

انتخابات از جمله تأييد و رد صالحيت کانديداها» میداند ،فرض سياسی بودن عملکرد و وارد
شدن شورای نگهبان به صحنهی مبارزات انتخاباتی و عمل کردن آن نهاد بهعنوان يك کنشگر
فعال در عرصهی انتخابات تقويت میشود و در نتيجه ممکن است اغراض و اهداف سياسی،
عملکرد شورای نگهبان را تحتالشعاع قرار دهد؛ اما توجه به اين موضوع مهم است که در
خصوص نظارت بر انتخابات ،چه شورای نگهبان در مقام احراز صالحيت نامزدها باشد و چه
در مقام تأييد انتخابات ،قانون معيار عملکرد شوراست و عمل شورا تنها در چارچوب قانون و
بهعبارت دقيقتر در حوزهی تطبيق موضوع با حکم اعتبار دارد .بنابراين شورای نگهبان تنها
قاضی انتخابات در کشور بهشمار میرود که با توجه به اهميت و پيچيدگیهای موجود در
روند اجرايی انتخابات ،قانونگذار اساسی با اعطای صالحيت عام به اين نهاد ،امکان نظارت در
همهی مراحل و در همهی ابعاد را به اين شورا اعطا کرده که نتيجهی آن ايفای صحيح مسئوليت
نظارت بر انتخابات است .نظارت انتخاباتی شورای نگهبان از چنان قوتی بهمنظور قضايی تلقی
شدن آن برخوردار است که آن دسته از استادانی که به سياسی بودن نظارت شورای نگهبان
معتقدند نيز ،در مورد احراز صالحيت نامزدها استثنائاً از کارکرد قضايی شورا سخن گفتهاند و
با استناد به مادهی « 52قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی»( )1وجود اختالف و صدور
حکم قضايی از سوی شورا را محرز اعالم کردهاند (موسیزاده .)111 :1331 ،بنابراين نمیتوان
پذيرفت که نظارت شورای نگهبان در اعمال صالحيت خود در امر انتخابات ،نظارتی سياسی
است يا شورا بايد اين وظيفهی خود را مبتنی بر ويژگیهای سياسی انجام دهد؛ بلکه با توجه به
قوانين ،شورا در اجرای وظايف خود در زمينهی انتخابات ،تنها اجرای قانون و عدم تخلف از
آن را بررسی میکند که با توجه به معيار بيانشده ،اين کارکرد شورا ذاتاً جنبهی قضايی دارد.
البته بايد توجه داشت برخی از صالحيتهايی که به موجب قانون اساسی و قانون عادی در

بررسي ماهيت نظرات شوراي نگهبان

13

صالحيت شورا قرار گرفته است ،نشان از وجود برخی صالحيتها با ماهيت سياسی در اعمال
نظارت آن شورا بر امر انتخابات دارد .برای نمونه آنچه در اصل  13قانون اساسی در بيان
صالحيت شورای نگهبان بهمنظور تأييد توقف انتخابات پس از پيشنهاد رئيسجمهور و
تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس مطرح شده است ،کامالً ماهيت سياسی دارد.
همچنين تبصرهی  3مادهی  1قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی (مصوب  )1313مقرر
داشته است که «وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحلهی دوم انتخابات را
ظرف يك ماه پس از اعالم نتيجهی مرحلهی اول و تأييد صحت انتخابات توسط شورای
نگهبان ،تعيين و اعالم خواهد نمود» .با توجه به معيارهای بيانشده ،در اين تبصره صالحيت
شورا در زمينهی هماهنگی با وزارت کشور در راستای تعيين زمان انجام مرحلهی دوم
انتخابات يك صالحيت سياسی برای آن شورا بهشمار میرود.
در مقابل نظرات قضايی شورای نگهبان ،که اکثريت نظرات آن شورا را شامل میشود ،بايد
به برخی از کارويژههای ديگر شورای نگهبان نيز اشاره کرد که تطبيق حکم بر موضوع نيست،
بلکه ماهيت عمل شورا ارائهی تفسير يا نظر کارشناسانه و کامالً تخصصی است .اين دسته از
نظرها نيز برخالف نظرات سياسی که با اهداف کامالً سياسی صادر میشوند ،تنها مستنبط از
علم و اجتهاد اعضای اين شورا و مبتنی بر روش کامالً علمی و تخصصی است .نمونهی اين
دسته از نظرات شورای نگهبان را میتوان نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان و نظرات
شورا در مقام نظارت شرعی بر موارد ارسالی از سوی ديوان عدالت اداری معرفی کرد .در
خصوص نظرات تفسيری و مشورتی ،شورای نگهبان با بهرهگيری از اصول و ضوابط حاکم بر
تفسير به بيان نظر خود در مورد اصول قانون اساسی میپردازد و در زمينهی نظرات شورا در
پاسخ به استعالمات ديوان عدالت اداری در حقيقت فقهای شورای نگهبان بسان کارشناسان فقهی
ديوان عمل میکنند و نظر کارشناسانهی خود را بهمنظور انشای حکم قضايی ديوان در نقض
مصوبات خالف شرع دولت اعالم میکنند که اساساً ماهيت اين قسم از نظرها بهکلی خارج از
حوزهی امور سياسی است.
بنابر آنچه گفته شد ،با توجه به کارويژههای خاص شورای نگهبان در ايفای صالحيتهای
اين نهاد ،اساساً هدف و غايت سياسی بهغير از استثنائاتی که در خصوص نظارت بر امر
انتخابات میتوان مشاهده کرد ،در ايفای وظايف شورای نگهبان منتفی است و شورا بايد
صالحيتهای خود را براساس ضوابط و معيارهای کارويژهی خاص هر صالحيت به انجام
برساند .در اينجا بايد توجه داشت که خروج شورا از حدود معيارها و ضوابط تخصصی هريك
از کارويژههايش سبب سياسی شدن آن کارويژهی شورا نمیشود .چراکه در واقع عمل سياسی
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با اهداف و انگيزههای سياسی و قانونی مشروع صورت میگيرد و حال آنکه وقتی شورای
نگهبان در ايفای صالحيت خود به اقتضائات حاکم بر عملکردش توجه نکرده و سياسیکاری
کند ،چنين اقدامی سوء استفاده از صالحيت بوده و عملکردش مشروع و قانونی نيست.
شايان ذکر است که با توجه به نقش واال و پراهميت نظرات شورای نگهبان در نظام
حقوقی کشور که در موارد زيادی حدود صالحيتهای قوای کشور را مشخص میکند و رافع
اختالفات در تداخل صالحيتهای آنها (از طريق ارائهی نظرات تفسيری و مشورتی يا در ذيل
تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع) است يا بهصورت مستقيم بر عرصههای
سياسی کشور ،همچون کسب قدرت (از طريق نظارت بر احراز صالحيت نامزدها و روند
انتخابات) اثر میگذارد ،پرهيز از ايجاد هرگونه اثر سياسی در جريان ايفای صالحيتهای شورا
کامالً اجتنابناپذير است و نمیتوان از شورای نگهبان انتظار داشت که نظراتش در جريان و
فضای سياسی کشور بیتأثير باشد .اما بايد توجه داشت که اين آثار سياسیِ ناشی از نظرات
شورا ،سبب تغيير ماهيت کارکردهای قضايی يا تفسيری يا کارشناسی شورای نگهبان به کارکرد
سياسی نمیشود و علیاالصول در ماهيت کارکرد و نظرات آن شورا اثرگذار نيست؛ مگر اينکه
هدف و غايت سياسی عمل شورا اثبات شود ،که اين امر نيز به معنای ايفای صالحيت شورا
برخالف قاعده است.

 .3-2-2نبود ضوابط شفاف و تخصصي در ايفای صالحيت
چنانکه گفته شد ،يکی از مهمترين ويژگیهای نظرات سياسی ،تأثير و تأثر از روابط
سياسی ،حزبی و تعامل گروههای ذینفوذ بر آن است (موسیزاده )31 :1311 ،که از نتايج آن
عدم ايفای صالحيت بر مبنای ضوابط و اصول فنی و تخصصی و صدور اين نظرها براساس
مصلحتسنجی و عدم شفافيت در تصميمات است .البته بايد توجه داشت ،همچنانکه گفته
شد ،حتی اين عوامل نيز نبايد سبب شود که هدف اين اعمال از مصلحت عمومی به مصلحت
و منافع اشخاص و گروهها تغيير يابد ،چراکه در اين صورت اينگونه اعمال ماهيتاً در زمرهی
کارويژههای دولت جای نمیگيرد و تنها سوء استفاده از قدرت بهشمار میآيد.
همانطورکه اشاره شد ،تنها در مسئلهی نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات میتوان
مواردی را مالحظه کر د که ماهيت عملکرد شورا ضوابط شفاف و مشخصی ندارد و تصميم
شورا در آن امور از قاعدهی مشخصی پيروی نمیکند .بنابراين اين قبيل موارد را بايد بهمنزلۀ
نظرات سياسی شورای نگهبان شناسايی کرد و نتيجه گرفت که شورای نگهبان در ايفای
صالحيتهای خود دارای چهار کارويژهی قضايی ،سياسی ،کارشناسی و تفسيری است.
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با اثبات کارويژههای مختلف شورای نگهبان در ايفای صالحيتهايش بايد به يك شبههی
مهم پاسخ داده شود و آن اينکه:
با توجه به اينکه اعضای يك نهاد سياسی اصوالً با مالحظات سياسی برگزيده میشوند
(عباسی ،)111 :1333 ،اين نهادها در ايفای وظايف خود (هرچند قضايی يا تفسيری يا
کارشناسی) به وجههی سياسی خود توجه دارند و عمالً نظارت اين نهادها متأثر از روابط
سياسی حاکم بر آنهاست .بنابراين صحت اين موارد در خصوص شورای نگهبان ممکن است
سبب شود که نظارت قضايی انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع ،يا نظارت برای
احراز صالحيت نامزدهای انتخابات و نيز نظرات شورا در مقام تفسير يا مشورت و کارشناسی،
به نظارت سياسی و غيرحقوقی و غيرتخصصی تبديل شده و بهطور کلی در ايفای
صالحيتهای شورای نگهبان قانون اساسی فدای گرايشهای سياسی اين نهاد شود (عباسی،
 .)113 :1333بهويژه اينکه يك هيأت سياسی ممکن است صالحيت و توانايی فنی (حقوقی و
قضايی) الزم برای اجرای کارکرد مورد نظر را نداشته باشد (عميد زنجانی )111 :1331 ،و اين
موضوع نيز بر کارکرد و نظرات نهادهای سياسی تأثير میگذارد.
تطبيق اين موارد با شورای نگهبان اينگونه است که اساساً مقامات صالحيتدار بهمنظور
نصب اعضای شورای نگهبان با توجه به صراحت مادهی « 11قانون مديريت خدمات
کشوری»( )3مقاماتی سياسی بهحساب میآيند .چنانکه رئيس قوهی قضائيه و نمايندگان مجلس،
بهعنوان مقامات صالح در انتخاب شش حقوقدان شورای نگهبان ،مقامات سياسی محسوب
میشوند و از طرفی با توجه به ايراد شورای نگهبان( )1به مادهی مذکور و بر مبنای صدر اصل
 113قانون اساسی ،مقام رهبری بهعنوان باالترين مقام سياسی کشور ،صالحيت انتصاب فقهای
شورای نگهبان را برعهده دارد .ازاينرو مراجع انتصاب اعضای شورای نگهبان ،مراجعی کامالً
سياسیاند و از اين نظر ،شورای نگهبان خود را با يك ماهيت سياسی مواجه میبيند .از سويی،
هرچند در خصوص امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان در قانون اساسی سکوت وجود
دارد ،اما امکان عزل فقهای شورای نگهبان براساس بند  1اصل  111قانون اساسی ،سبب تشبه
بيشتر اين شورا به يك نهاد سياسی شده است .همچنين با تصريح مادهی  11قانون مديريت
خدمات کشوری که عضويت در شورای نگهبان را مشمول عنوان سمت سياسی دانسته است،
ديگر ترديدی در سياسی بودن اعضای شورای نگهبان نيست.
اما با مراجعه به اصل  11قانون اساسی که به بررسی شرايط و صفات الزم برای اعضای
شورای نگهبان پرداخته است ،صبغهای کامالً حرفهای و تخصصی برای اين شورا مشاهده
میشود؛ بهگونهایکه شرط عدالت و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز بودن برای فقهای
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اين شورا ،و همچنين شرط حقوقدان مسلمان بودن ،اعضای اين نهاد را به جمعی کامالً
حرفهای و متخصص تبديل کرده است که صبغهی فقهی-حقوقی آنها بر صبغهی سياسیشان
غلبهی محسوس دارد .اين ويژگیها بيانگر توانايی بالقوهی اعضای اين شورا بهمنظور قضاوت
در دادگاههای دادگستری و نيز توانايی بالفعل آنها در ارائهی نظرات کارشناسی و تفسيری در
موضوعات فقهی-حقوقی است.
بنابراين ماهيت نهاد شورای نگهبان و اعضای آن با دوگانگی قضايی -سياسی مواجه است
که اين مطلب بيانگر ماهيت ويژهی اين شوراست.
در پاسخ به اين شبهات می توان گفت که اساساً طرز انتخاب اعضای يك دستگاه
کنترلکننده نمیتواند ضابطهی دقيقی برای تشخيص قضايی از سياسی بودن ماهيت کارکرد
يك نهاد باشد و با فرض سياسی بودن شيوهی انتصاب و سمت عضويت شورای نگهبان نيز،
صالحيت و کفايت قضايی آنها در ايفای وظايف قضايی يا کارشناسی زير سؤال نمیرود.
توضيح آنکه با پذيرش اين نظر ،با توجه به اينکه رئيس قوهی قضائيه مقام سياسی بهشمار
میرود ،بايد عملکرد قضات دادگستری منصوب او را نيز سياسی بهحساب آورد که بیگمان
چنين برداشتی کامالً اشتباه است .عالوهبر اين ،شايان ذکر است که در موارد مشابه ،بهطور
معمول در بيشتر کشورها انتخاب قضات حرفهای توسط مقامات سياسی صورت میگيرد
(طباطبايی مؤتمنی .)131 :1331 ،چنانکه اعضای ديوان قانون اساسی جمهوری ايتاليا با وجود
قاضی بودن بهوسيلهی مراجع و مقاماتی کامالً سياسی همچون دادگاه عالی ايتاليا ،رئيسجمهور
و مجلسين انتخاب میشوند و اين امر مغايرتی با ماهيت عملکرد آنها که قضايی است ندارد
(منصوريان .)25 :1312 ،بلکه صالحيت و توانايی فنی اعضا و ماهيت وظايفی که برعهدهی
يك نهاد سياسی قرار میگيرد ،میتواند متفاوت از عنوان سياسی آن نهاد و اعضايش باشد و
نتيجه اينکه عنوان سياسی اعضای شورای نگهبان منافاتی با عملکرد قضايی اين اعضا در انجام
غالب وظايفشان ندارد و نمیتوان به استناد نهاد سياسی مستقل بودن شورای نگهبان و مقام
سياسی بودن اعضای آن ،لزوماً خروجیهای آن شورا را نيز سياسی بهحساب آورد .در نظام
حقوقی جمهوری اسالمی ايران ،میتوان رئيس قوهی قضائيه را مصداقی از چنين شخصيتی
معرفی کرد که هرچند براساس قوانين از جمله مقامات سياسی بهشمار میرود ،با توجه به
شرايط قانونی مقرر برای ايشان و همچنين صراحت قوانين عادی( ،)11بايد ايشان را يك مقام
قضايی نيز محسوب کرد.
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نتيجهگيري
در همهی نظامهای حقوقی ،نهادهای سياسی ابزارهای آن نظام بهمنظور اعمال حاکميت
هستند و اين نهادها هريك به ايفای بخشی از قدرت عمومی میپردازند .واضح است که در
يك نظام سياسی نهادهای سياسی کارويژههای متفاوتی دارند که تحقق صحيح و همهجانبهی
آنها تأمينکنندهی رشد و تعالی آن نظام است .شورای نگهبان نهاد سياسی مستقل برگرفته از
الگوی اروپايی صيانت از قانون اساسی بهشمار میرود که به موجب اصول متعدد قانون اساسی
صالحيتهای مختلفی را برعهده دارد.
از آنجا که عنصر الزم بهمنظور قضايی دانستن يك عمل ،تطبيق حکم بر موضوع است و
در حقيقت اين امر کارويژهی قضايی دولت بهحساب میآيد ،تمام نهادهايی که به تطبيق حکم
بر موضوع بهعنوان کارکرد اصلی خود میپردازند ،به لحاظ ماهوی نهادهای قضايی بهحساب
میآيند که به اعمال بخشی از کارويژهی قضايی دولت مشغولند .مطالعهی نظرات شورای
نگهبان بيانگر آن است که بخش عمدهای از کارکردهای شورا در ايفای صالحيتهای آن نهاد
در قالب کارويژهی قضايی دولت جای میگيرد و شورای نگهبان در تطبيق مصوبات مجلس
با قانون اساسی و شرع و همچنين مواردی از نظارت بر انتخابات و ...دارای کارکردی قضايی
است که بايد براساس اصول و ضوابط قضايی صورت گيرد.
همچنين برخی از صالحيتهای اين شورا در زمينهی نظارت بر انتخابات همانطورکه
پيشتر اشاره شد ،ماهيتی سياسی دارد و شاخصههای کارويژهها و اعمال سياسی در آن قابل
مشاهده است.
در مورد نظرات تفسيری و مشورتی نيز شورا مبتنی بر اصول و ضوابط حاکم بر عمل
تفسير ،به ايفای صالحيتهای خود مبتنی بر يك کارکرد تفسيری میپردازد؛ و نظرات فقهای
شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات ديوان عدالت اداری نيز با توجه به عدم انشای رأی
توسط فقها ،نوعی کارويژهی کارشناسی بهشمار میآيد.
در اين مقاله بر آن بوديم که با بررسی ماهيت نظرات شورای نگهبان ،ضمن اصالح تلقی
اشتباه از ماهيت نظرات اين شورا به درك صحيحی از کارويژههای حاکم بر عملکرد شورا برسيم.
با تبيين صحيح اين موضوع ،در گام بعدی بايد تالش کرد تا عالوهبر تقسيم و تشريح نظرات
شورا مبتنی بر اين دستهبندی ،به بررسی و تبيين ويژگیها و آثار حاکم بر اقسام نظرها و
کارويژههای دولت و تطبيق آنها با نظرات شورای نگهبان پرداخت تا از اين طريق ضعفها و
کاستیهای احتمالی در عملکرد شورای نگهبان شناسايی شده و برای رفع آن راهحل ارائه شود.
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يادداشتها
 .2اصول  11 ،15و .112
 .1اصول .11 ،35 ،12 ،2
 .9اصول  ،13بند  3اصل .111
« .4ديوان [عدالت اداری] بهعنوان يکی از ارکان نظارت قضايی با توجه به استقالل ،بیطرفی و
ماهيت قضايی خود در برابر ماهيت سياسی شورای نگهبان میتواند به بهترين وجه در
راستای ،...ايفای نقش نمايد».
« .5شورای نگهبان در اعمال صالحيتهای متعدد خويش از ماهيتهای متفاوتی برخوردار
بوده که در مواردی ،مانند نظارت بر انتخابات بهمثابه يك مرجع قضايی ،اقدام مینمايد و
در ساير موارد از ماهيت سياسی برخوردار است».
« .6نظارت مذکور در اصل  11قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرايی
انتخابات از جمله تأييد و ردّ صالحيت کانديداها میشود».
 .7مادهی 52
تبصرهی « -3درصورتیکه نظر هيأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صالحيت داوطلبانی باشد
که صالحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائی مرکز حوزه انتخابيه قرار گرفته است ،داوطلبان
میتوانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسليم نمايند .شورای نگهبان بيست روز پس
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».
 .8مادهی  -11سمتهای ذيل مديريت سياسی محسوب شده و بهعنوان مقام شناخته میشوند
و امتياز شغلی مقامات مذکور در اين ماده به شرح زير تعيين میگردد:
الف -رؤسای سه قوه ( )13111امتياز.
...
ج -وزراء ،نمايندگان مجلس شورای اسالمی و معاونين رئيسجمهور ( )11111امتياز.
...
 .3نامهی شمارهی  31/31/25113مورخ  1331/2/1شورای نگهبان.
 .21مادهی  2قانون وظايف و اختيارات رئيس قوهی قضائيه  -مصوب .1313
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منابع و مآخذ
آقايیطوق ،مسلم ،و همکاران ( ،)1331مرزهاي تقنين و اجرا در قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران ،تهران :معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ،چ اول.
آگاه ،وحيد ( ،)1331حقوق بنيادين و اصول حقوق عمومي در رويهي هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري ،تهران :انتشارات جنگل ،چ اول.
امامی ،محمد؛ استوارسنگری ،کورش ( ،)1311حقوق اداري ،تهران :نشر ميزان ،چ پانزدهم ،ج اول.
امامی ،محمد؛ موسوی ،نصراهلل ( ،)1311درآمدي بر بنيادهاي حقوق اساسي و نظامهاي
سياسي ،تهران :نشر ميزان ،چ اول.
انصاری ،مسعود؛ طاهری ،محمدعلی ( ،)1333دانشنامهي حقوق خصوصي ،تهران :انتشارات
جنگل ،چ سوم ،ج سوم.
انوری ،حسن ( ،)1331فرهنگ بزرگ سخن ،تهران :انتشارات سخن ،ج هشتم.
البعلبکی ،روحی ،و همکاران (2112م) ،القاموس القانوني الثالثي ،بيروت :منشورات الحلبی
الحقوقيه ،الطبعه االولی.
جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1331ترمينولوژي حقوق ،تهران :انتشارات گنج دانش ،چ
نوزدهم.
جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1331مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،تهران :انتشارات
گنجدانش ،چ سوم ،ج چهارم و پنجم.
خليلی ،اصغر (« ،)1311مفهومشناسی واژهی «حکم» در فقهسياسی» ،حكومت اسالمي ،سال
شانزدهم ،ش دوم.131-113 ،
خمينى ،روحاهلل (1225ق) ،ترجمهي تحريرالوسيله ،ترجمهی علی اسالمى ،قم :دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعهی مدرسين حوزهی علميهی قم ،ج چهارم.
راسخ ،محمد ( ،)1332بنياد نظري اصالح نظام قانونگذاري ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی ،چ اول.
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راسخ ،محمد ( ،)1311نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسي ،تهران :انتشارات دراك ،چ دوم.
رستمی ،ولی ،و همکاران ( ،)1333دادرسي عادالنه در مراجع اختصاصي اداري ايران ،تهران:
نشر گرايش (انتشارات دانشکدهی حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران) ،چ اول.
زارعی ،محمدحسين ،مرکز مالميری ،احمد (« ،)1332مفهوم و مبانی کنترل قضايی با تأکيد بر
نظام حقوقی اياالت متحدهی آمريکا» ،فصلنامهي تحقيقات حقوقي ،ش .113-121 ،22
شهيد ثانی(بیتا) ،روضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيّه ،بيروت :دارالعالم االسالمی ،المجلد الثالث.
شهيد ثانى (1213ق) ،مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،قم :مؤسسۀ المعارف
اإلسالميه ،چ اول ،ج سيزدهم.
شيخانصاری ،مرتضى (1215ق) ،القضاء و الشهادات ،قم :کنگرهی جهانى بزرگداشت شيخ
اعظم انصارى ،چ اول.
صدوق ،محمّدبنعلىبنبابويه (1211ق) ،ترجمه من ال يحضره الفقيه ،ترجمهی علىاکبر
غفارى ،تهران ،نشر صدوق ،چ اول ،ج چهارم.
طباطبائی مؤتمنی ،منوچهر ( ،)1331حقوق اداري ،تهران :انتشارات سمت ،چ پانزدهم.
طباطبايی مؤتمنی ،منوچهر ( ،)1331حقوق اساسي ،تهران :نشر ميزان ،چ دوازدهم.
عباسی ،بيژن ( ،)1333مباني حقوق اساسي ،تهران :انتشارات جنگل ،چ اول.
عميدزنجانی ،عباسعلی ( ،)1331مباني حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران:
انتشارات مجد ،چ اول.
فاورو ،لويی ( ،)1333دادگاههاي قانون اساسي ،ترجمهی علیاکبر گرجی ،تهران :نشر ميزان ،چ اول.
فضائلی ،مصطفی ( ،)1331دادرسي عادالنه محاكمات كيفري بينالمللي ،تهران :نشر
شهردانش ،چ دوم.
قاری سيدفاطمی ،محمد ( ،)1331حقوق بشر در جهان معاصر ،تهران :شهردانش ،چ دوم ،ج دوم.
قاضی«شريعتپناهی» ،ابوالفضل ( ،)1333حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،تهران :نشر ميزان،
چ دوازدهم.
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قاضی«شريعتپناهی» ،ابوالفضل ( ،)1315گفتارهايي در حقوق عمومي ،تهران :نشر دادگستر،
چ اول.
گلپايگانى ،محمدرضا ( 1213ه ق) ،كتاب القضاء ،قم :دارالقرآن الکريم ،چ اول ،ج اول.
مدنی ،جاللالدين ( ،)1331حقوق اداري ،تهران :انتشارات پايدار ،چ اول ،ج اول.
معين ،محمد ( ،)1333فرهنگ فارسي ،تهران :انتشارات اميرکبير ،چ بيستوپنجم ،ج چهارم.
منصوريان ،مصطفی (« ،)1312دادرسی اساسی تطبيقی (وظايف و کارويژههای دادگاه قانون
اساسی جمهوری ايتاليا)» ،گزارش پژوهشي پژوهشكدهي شوراي نگهبان ،شماره مسلسل
.13121113
موسیزاده ،ابراهيم (« ،)1331بررسی ماهيت شورای نگهبان» ،حكومت اسالمي ،سال سيزدهم،
ش اول.111-151 ،
موسیزاده ،ابراهيم ( ،)1311حقوق اداري ،تهران :نشر دادگستر ،چ اول.
موسیزاده ،رضا ( ،)1331حقوق اداري ،تهران :نشر ميزان ،چ دوازدهم.
مهرپور ،حسين ( ،)1311مختصر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :نشر دادگستر،
چ سوم.
ويژه ،محمدرضا ( ،)1311مباني نظري و ساختار دولت حقوقي ،تهران :انتشارات جنگل ،چ اول.
هاشمی ،محمد ( ،)1331حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :نشر ميزان ،چ بيستم،
ج دوم.
هاشمی ،محمد ( ،)1311حقوق اساسي و ساختارهاي سياسي ،تهران :نشر ميزان ،چ اول.
هدايتنيا ،فرجاهلل؛ کاويانی ،محمدهادی ( ،)1331بررسي فقهي -حقوقي شوراي نگهبان،
تهران :مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشهی اسالمی ،چ اول.

