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چکیده
نگرانی های تاریخی از نقض تفکیک قوا ،سوءاستفاده از صالحیت تفسیر قانون و ادعاای ااا و و
انو بودن قوانین وضوعه ،واب تردیدهایی در بهرساییتشاااتتن تسسایت تفسایر قاانون و
به ویژه تفسیر قانون اساسی شده است تا اایی که برتی به نفی طلق صالحیت تفسیر قانون از
سوی هر راعی غیر از قانونگذار عتقد شدهاند .تس ل در واقعیات عرصۀ عیلای ااارای قاانون
اساسی نشان یدهد صرف نظر از واود ابهاا ،،اایااو و تعاارر در ن اون قاانون اساسای و
نواقص طبیعی این قانون ،واود برتی ویژگیهاای تاان در قاانون اساسای ،وااد ضارورت،
اهییت و لزو ،ضاعف و تیایز تفسیر این قانون نسابت باه ساایر قاوانین و قاررات در نظاا،
حقوقی است .کلیبودن ،انتزاعی بودن ،ثبات و صبغۀ اتالقی فاد قانون اساسی در کاار اایگاه و
کارکرد ویژۀ این قانون ،از ایلۀ این ویژگیهای تان است .باه ایان اوارد بایاد مقار ااابو و
ادبیات حقوق اساسی را نسبت به ادبیات تخ ی سایر شاتههای دانش حقوق امزود.
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مقدمه
تفسیر قانون اساسی ،از همترین تسسیسات حقوقی در نظاا ،حقاوق اساسای کشورهاسات و در
بسیاری از نظا،های حقوقی ،نهاد شخ ی عهده دار اعیاو این صالحیت شده اسات (هاشایی،
 .)62 :1390رویکردهای گوناگونی برای قولۀ تفسیر قانون اساسی طرح 1و نظریاههاای رقیاب
نقد و بررسی شده است 2.هیچاین ،روش هاای تعاددی بارای نگاونگی انتاا ،تفسایر قاانون
اساسی تعرمه و تتویز شده است 3.با این حاو ،برتای اندیشایادان در نفات شاروعیت نهااد
تفسیر قانون اساسی تردیدهایی ابراز داشتهاند .این تردیدها عیو اا بتاای بار نگرانای از نقاض
تفکیک قوا بهواسطۀ ورود فسر به دایرۀ تقاین ،سوءاستفاده از صالحیت تفسیر قاانون اساسای،
نقض حقوق و آزادی های بایادین شهروندان و تااقض ذاتای شااساایی و پاذیرش نهااد تفسایر
قانون اساسی با ملسفۀ وضو ایان قاانون اسات .از ایان رو ،قاد ،بار ب ا و بررسای پیرا اون
رویکردها ،کاتب و روش های تفسیری که بسیار شیوع یامته است ،الز ،است ابتدا نرایای نیااز
به تفسیر قانون اساسی و ضرورت آن شخص و اثبات شود .به گفتۀ ژوزف رز ،نییتاوان بادون
پاسخدادن به این سؤاو که «نرا باید تفسیر کرد؟» ،به این پرسش پاسخ داد که «نگوناه بایاد
تفسیر کرد؟» (.)Raz, 2009: 225
تتبو در اابو حقوقی رتبط ،بهویژه اابو مارسی نشان از اای تالی بررسی ایان هام در
ت قیقات حقوق دانان دارد .اندک اابعی که درت ون ضرورت تفسیر قانون واود دارد ،عیو ا
به بررسی ضرورت تفسیر قانون در عاای طلق آن ا ار اسات و تیرکاز آنهاا بار بررسای
واض و تفسیر یعای ابها ،،اایاو ،تعارر و نقص ن ون قانون است نه ضرورت تفسایر قاانون.
در این ت ون ،عالوه بر وارد و دالیلی که ؤید لزو ،و ضرورت تفسیر قانون در عاای طلاق
آن است ،بررسی قانون اساسی نشان از واود ویژگیهای تاصی در آن دارد که باین ضارورت
تان و اهییت ویاژۀ تفسایر ایان قاانون اسات و ضارورت تفسایر قاانون اساسای را تیاایز و
براسته تر از ضرورت و اهییت تفسیر سایر قوانین و قررات در نظا ،حقوقی ایکااد .بار ایان
اساس ،در این قاله ،ضین بررسی اایالی دغدغاههاا و ادعاهاای خالفاان پاذیرش صاالحیت
تفسیر قانون اساسی ،شیایی کلی از واردی که واد ضرورت تفسیر قانون در عاای طلق آن
است طرح شده است ،سپت دالیلی که ؤید و باین ضارورت ،اهییات و لازو ،تفسایر قاانون
اساسی است ،به تف یل طرح و بررسی تواهد شد .در این قالاه اااوهاا و نیوناههاای عیاای
1. For example refer to: Kaplin, W. (1990). "The Process of Constitutional Interpretation: A Synthesis of
the Present and a Guide to the Future", 42 Rutgers Law Review, Vol. 42.
2. For example refer to: Huscroft, Grant & Miller, Bradley W. (Ed.) (2011). The Challenge of
Originalism Theories of Constitutional Interpretation, Cambridge University Press.
3. For more Information, See: Lackland H. Bloom (2009). Methods of Interpretation: How the Supreme
Court Reads the Constitution, Oxford University Press.
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قانون اساسی ،از قانون اساسی و نظا ،حقاوقی ایهاوری اساال ی ایاران

ویژگیهای ورد ب
انتخاب شدهاند.
در این ت ون شایان یادآوری است ،واردی که در این قاله درت ون ضارورت تفسایر
قانون اساسی ذکر تواهد شد ،بر ویژگیهای تان قانون اساسی نسبت به سایر قوانین تیرکاز
است و ا رف از حوزۀ باح هر اوتیک و زبانشااتتی و اعتقادات رااو به ابها ،ذاتی تون
و تفسیرپذیری آنهاست ،زیرا این وارد به تن قانون اساسی اتت اصی ندارد.

دالیل نفی صالحیت تفسیر قانون
بررسی نظریات گوناگون پیرا ون تفسیر قانون و بهویژه تفسیر قانون اساسای و کااوش پیرا اون
فهو ،تفسیر در آرای نظریهپردازان و میلسومان حقوق ،بیانگر واود تیل عظییی از دیدگاههاا
پیرا ون نیستی تفسیر قانون است 1.این دیدگاهها در برتای اوارد باا هام تشاابه دارناد و در
بسیاری اهات تفاوتاند .هیچاین ،غالبا دیدگاه هایی که در کلیات ،رویکرد واحادی دارناد در
ازئیات بسیار تاوع و تکارند (.)Colby & Smith, 2009: 244
پیدایش ،ظهور و بروز رویکردهای تعدد درت ون تفسیر قانون و تفسیر قانون اساسای تاا
حدود زیادی ریشه در نقد نظریات و تئاوریهاای تفسایری رقیاب داشاته اسات .اشاسگرایان،
نظریات غیر اشسگرایانۀ تفسیر را نقد کردهاند 2و بالعکت 3.برتی برای تفسیر قاانون ،صارما بار
الفاظ و عبارات قانون و ق د قان تکیه کرده (اعفریلاگارودی )171 :1372 ،و برتای بارای
رهایی از تعبد به تن قانون ،رویکردهای غایی و آماریاشگرایاناه را برگزیادهاناد ( Raz, 1998:
 .)189برتی بر این باورند که قانون باید صرما هیانگوناه کاه در ز اان ت اویب ادراک شاده و
ق ود واضعان آن بوده است تفسیر شود ( )Boyce, 1998: 910و در قابال برتای میلساومان
حقوق با تکیه بر استدالوهای ملسفی ،اصوال ا کان اِسااد ق د به قانونگذار (از ایله ؤسساان
قانون اساسی) را با نالش وااه کردهاند (.)Dworkin, 1985: 47
با این وصف یک پرسش اساسی ذهن را به تود شغوو یکاد؛ اصاوال نارا بایاد قاانون را
 .1برای نیونه ر.ک :دیلیی ،احید ( .)1382بایستههاای تفسایر قاوانین ،ناا اوو ،قام :انتشاارات دانشاگاه قام و
قیاسی ،االوالدین ( .)1379روش تفسیر قوانین کیفری ،نا اوو ،قم :انتشارات دمتر تبلیغات اسال ی حاوزۀ
علییۀ قم.

2. see for example: Goldsworthy, Jeffrey (2003). "Raz On Constitutional Interpretation", Law and
Philosophy, Vol. 22, No. 2, 167-193.

 .3برای طالعه در این ز یاه ر.ک :اعفری ،یدحسین ( .)1392اصوو حاکم بر تفسیر قانون اساسی ،ناا اوو،
 ،190-168تهران :انتشارات تد و آقاییطوق ،سلم (« .)1386تسثیر نظریۀ تسویال گاادا ر بار نظریاۀ تفسایر
قانون اساسی» ،پایاننا ۀ کارشااسی ارشد حقوق عیو ی ،دانشگاه شهید بهشتی.88-63 ،
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تفسیر کرد؟ با تواه به این حتم از نظریات گوناگون و تفاوت کاه هرکادا ،اورد نقاد اادی
نظریات رقیب واقو شده است ،آیا نیی شود قانون را طوری وضو و اارا کرد کاه باه تفسایر آن
نیازی نباشد؟ به ویژه درت ون قانون اساسی این پرسش بسیار ادیتر است ،زیرا علیالقاعاده
راو وضو و تفسیر قانون اساسی یکی نیست؛ تلت ؤسسان قانون اساسای ،نهاادی اوقتی
است (هاشیی )74 :1384 ،و با ت ویب قانون اساسای کاار آن پایاان اییاباد (قاضای:1383 ،
 )113و این واهیه واود دارد که نهادهای ت دی تفسیر قانون اساسی که غالبا غیرانتخابیاناد
( )Marmor, 2005: 133با سوءاستفاده از صالحیت تود ،حقوق و آزادیهای ادرج در قاوانین
اساسی را پاییاو کااد .این نگرانی تاحدی پیش رمته اسات کاه برتای اساساا نیااز باه دادرس
اساسی را نفی کردهاند (.)Forbath, 2006: 967-990
نفی پذیرش نهادی حاکییتی در قا ،دادرس اساسای باا کاارویژههاای شاخص از ایلاه
صالحیت ان اری تفسیر رسیی قانون اساسای ،بتاای بار تارس از باهتطرامتاادن حقاوق و
آزادی های بایادین شهروندان بوده اسات؛ بار ایان اسااس عادهای عتقاد بودناد ،اگار نهاادی
حاکییتی ،صالحیت صیانت از قانون اساسی و ارائۀ فهو ،و تفسیر رسیی آن را بر عهده داشته
باشد ،این سئله واب یشود آزادیهای شهروندان در عرر تطر قارار گیرناد ،زیارا فااد
قانون اساسی در این حالت نیزی است که یک نهاد حاکییتی (نهاد فسر قانون اساسای) آن را
اعال ،یکاد؛ « تن تفسیرشده ،فهو ،دیگری از فهو ی که فسر برای آن قائل شده ندارد»
(تروپه ،)130 :1390 ،زیرا « عاا تا حد عییقی وابسته به تفسایر اسات» ( )Fish, 1983: 281و
به تعبیر دورکین «مهم نیستی قانون هیواره ربوط به تفسیر اسات» ()Dworkin, 1983: 293
و در تعبیری اغراقآ یز ««قانونگذار واقعی پارلیان نیست ،بلکاه فسار قاانون اسات» (تروپاه،
 .)140 :1390لذا برتی اساسا در وااهه با این قبیل نگرانیها ،صورت سئله را پااک و نفات
صالحیت تفسیر قانون اساسی را نفی کردهاند «ایهوری باهواساطۀ تفسایر قاانون اساسای باه
خاطره یامتد و سیر اصلی قانون اساسی با تفسیر دادگاهها [ فساران ا ارف ایگاردد»
(.)Forbath, 2006: 968
با این قد ه ،یتوان دالیل اتقدان صالحیت تفسیر قانون را به ن و زیر برشیرد:

 .1کفایت قانون و جامع و مانعبودن آن
در قطعی از تاریخ اساسا نیاز به تفسیر قانون انکاار ایشاده اسات «گروهای باه ایان نتیتاه
رسیدند که قانون ابو ا ر حقوق است و حکم تیاا ،ساائل ااتیااعی را ایتاوان در آن
استتو کرد» (کاتوزیان[ 1385 ،الف « .)281 :در کشور مرانسه ایاعتی عقیاده داشاتاد کاد
ناپلئون برای اوابگویی به نیاز ادیهای اا عه کامی است و در این کتب ،سکوت قانون قابل
پذیرش نیست» (اعفریلاگرودی .)30 :1368 ،لذا از این نظر بادیهی باه نظار ایرساید کاه
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« هرگونه ان راف از تن قانون به صورت تفسیر آن ،خالف اظور قاانونگاذار و اصاوو حقاوق
مطری تلقی شود و یاوع باشد» (صانعی « .)424 :1381 ،اناد این توهم در نویسادگان قانون
دنی آلیان نیز دیده یشود  ...قانون دنی تهیهشده [در آلیان هم از نظر شیار واد و هام از
اهت تف یل هر اده ،بر قانون دنی مرانسه برتری داشت ،بدینانگیزه و ا ید کاه ااا و هیاۀ
مروع باشد و نیازی به تفسیر در آن احساس نشود» (کاتوزیان[ 1385 ،الف .)282 :
با بروز ت والت ااتیاعی و ایتاد انواع ادیدی از رواباط ااتیااعی و اقت اادی کاه ساائل
ادیدی را در عرصۀ روابط حقوقی واب یشد که حکیای بارای آنهاا در قاوانین وضاوعه
واود نداشت ،تیلی زود نادرستی ت ور اا عیت قوانین آشکار شد .درت اون قاانون اساسای
نیز «ت ور یک قانون اساسی ابدی و ااودانه ،از کوتهبیاای سیاسای و عاد ،توااه باه ت اوالت
ااتاابناپذیر ز ان ناشی یشود» (هاشیی ،)55 :1390 ،زیارا «قاانون اساسای [نیاز هیانااد
سایر قواعد هاتاری ،عیدتا ساتته و پرداتتۀ امراد و گروههای انسانی است [و لاذا نیایتواناد
دعی دوا ،و بقایی ابدی باشد» (قاضی .)47 :1371 ،ا روزه نفی اا عیات قاوانین وضاوعه تاا
اندازهای بدیهی الوه یکاد که «برتی نظریههای حقوقی ادعا ایکاااد قاانون لزو اا نااقص
است» (.)Raz, 2009: 224
لذا باید برای حل این شکل یعای ت وو دائیای رواباط و نیازهاای ااتیااعی و دگرگاونی
ستیر آن ناره ای اندیشید .اصالح و تکییل دائیی قوانین ،از اولین راهکارهایی بوده اسات کاه
به ذهن برتی رسید .این سئله تاحدی در اندیشۀ حقوقدانان اادی باود کاه در اواتار قارن
هتدهم یالدی نیاز به تفسیر در مرانسه انکار یشد و در صورتی که واردی پیش یآ د کاه
قضات نیی توانستاد با استااد به ظاهر واد قانونی حکم سائل و دعااوی تاان را پیادا کاااد،
دیوان کشور سئله را برای البنظر و أتذ ت ییم به قوۀ قاااه ایمرساتاد ( Stone, 1964:
 . )213با تواه به کارت بروز ناین اواردی و گساتردگی ساائلی کاه در عرصاۀ رواباط باین
شهروندان ت ور است ،پیشااهاد اساتعال ،از قاانونگاذار بارای یاامتن پاساخ تاکتاک اوارد
ست دث ،راهکاری بهغایت سادهاندیشانه و دور از عرصۀ واقعیات ااتیاعی است .اشکاو نااین
نظری درت ون قانون اساسی که غالبا مرایاد اصالح پیچیدهای دارد ،پررنگتر است.

 .2پرهیز از نقض تفکیک قوا
طرح نظریۀ تفکیک قوا نیز در او تریان از تفسیر قانون زید بر علت شد ،زیرا مارر بار آن
بود تفسیر قانون بخشی از مرایاد تقاین است و لاذا خاتص پارلیاان؛ «قضاات نیایتوانااد در
کارکرد تقایاای شاارکت کاااد» ( .)Stone Sweet, 2003: 2744ونتساکیو درت اون نفای
صالحیت قضات در تفسیر قانون ت ریح یکاد ...« :قضات نییتواناد شدت یا سختی قاانون را
تعدیل کااد .آنان مقط زبان قانون هستاد ،در ناین صورتی برای تعدیل قانون ،داتلۀ هیئات
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تقایایه الز ،است نه آنکه اتتیار تفسیر قانون و یا تعدیل آن ختص قوۀ قااه است و مقط او
حق دارد قانون را به نفاو قاانون تعادیل کااد» ( اتساکیو .)404 :1392 ،راهکاار پیشااهادی
ونتسکیو نیز عیال هیان شیوهای است که دیوان مرانسه در قرن هتدهم در پایش گرمتاه باود
که دلیل ناکارآ دی آن ذکر شد.

 .3پرهیز از سوءاستفادۀ مفسر از صالحیت تفسیر قانون
ترس از سوءاستفادۀ احتیالی فسران از صالحیت تفسیر قانون نیز دلیال دیگاری باود کاه باه
اندیشۀ او تفسیر قوانین دا ان ایزد .حقاوقداناان و قااین بعاد از انقاالب مرانساه کاه از
بی رویگی و اعیاو نظرهای شخ ی قضات در تفسایر قاوانین ،پایش از انقاالب مرانساه تااطرۀ
توشی نداشتاد ،یکوشیدند تا در اارای قاررات و قاوانین ،ضاوابط عاین و شخ ای را در
هیه حاو بر روابط امراد حاکم کااد (کاتوزیان[ 1385 ،ب  .)220 :اگر قرار بود فسر قانون باه
یل تود تفسیر و تعبیر تاصی از قوانین به عیل آورد و به اتتیار تود از تن قاوانین ان اراف
اوید ا کان سوءاستفاده از قدرت قوت یگرمت و یکی از اهداف اصالی انقاالب مرانساه یعاای
تس ین عدالت و تساوی در قابل قانون عیلی نییشد (صانعی .)424 :1381 ،ا روزه نیز یکای از
انتقاداتی که به برتی تئوریهای تفسیری از سوی نظریات رقیب وارد یشود این ادعاست کاه
در پرتو برتی نظریات ،بهویژه برتی رویکردها ،غیر اشسگرایانۀ تفسیر قانون اساسی ،فسران به
اای تفسیر قانون اساسی اقدا ،به تقاین یکااد «قضات قانون اساسی ،بیشتر قانون اساسی را
یسازند تاا ایاکاه آن را تفسایر کاااد» ( .)Balkin, 2013: 641در ایان ت اون بایاد گفات
سازوکار کاترو سوءاستفاده از صالحیت تفسیر در عرصۀ نظری ،روش ادکردن مرایااد تفسایر
در بعد شکلی و ترسیم نارنوبهای حقوقی در بعد ادی است نه نفی صالحیت تفسیر.

 .4اعتقاد به جامعیت حقوق فطری و انعکاس این حقوق در قوانین موضوعه
عالوه بر این وارد ،گسترش اعتقاد به حقوق مطری نیز ،وابی بود برای نداشتن احساس نیااز
به تفسایر قاانون .در قارون هتادهم و ناوزدهم ایالدی نظریاۀ حقاوق مطاری در اروپاا رواج
گستردهای داشت (ساکت )161-156 :1370 ،و مرر بسیاری از حقوقدانان این بود که حقوق
مطری که برای هیۀ امراد و اوا و ،ابدی و تغییرناپذیر تلقی یشاد ،کاا ال شاخص و عاین
است و قانونگذار ی تواند با طالعه دربارۀ اهیت واودی انساان و نیازهاای ااتیااعی او ایان
حقوق را کشف کاد و لذا تالی برای تفسیر قانون واود نخواهد داشت (صانعی،)424 :1381 ،
«ولی تتربههای تاریخی نشان داد که این ادعا گزامه است ،قانونگذار ،هرناه دقیاق و دورنگار
باشد ،نیی تواند تیاا ،ساائلی را کاه ارد ،در زنادگی ااتیااعی تاود باا آن روباهرو هساتاد
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پیشبیای کاد» (کاتوزیان[ 1385 ،ب .)212 :
حتی اگر قانون در ز ان وضو ،اا و و رامو شکالت و نیازهای ع ر تاود باشاد ،تضاییای
واود ندارد که اا عیت مرضی قانون هییشگی باشد« .بر مرر که قانونگذار تاوان احاطاه بار
هیۀ روابط پیچیدۀ ااتیاعی را در ز ان تان داشته باشد ،با زنتیر قانون نییتاوان ایان تاودۀ
زنده و ت رک را در باد کشید و در قطعی از ز اان باوس کارد» (کاتوزیاان[ 1385 ،ب :
 « .)213تن قانون اساسی نیز اناد کلیۀ قاعدهگذاری های حقوقی پاسخگوی نیازهای قطعای
اوا و سیاسی است» (قاضی.)47 :1371 ،

 .5ضرورت تفسیر قانون در معنای عام
انتظار پاسخ به نیازهای تکار ،تفاوت و روزامزون حادث در عرصۀ روابط ااتیااعی و حقاوقی،
صرما و ان ارا از سوی قانونگذار ،انتظار نابهاایی است .قانونگذار توان ایان را نادارد کاه باه
تیا ی پرسش هایی را که در عرصۀ اارای قوانین طرح یشود پاساخی دائیای و آنای بدهاد.
تتربۀ تاریخی نظا ،های ختلف حقوقی این وضوع را به اثبات رسانده است «وضو قوانین تاازه
گاه ضروری است ،ولی اعتیاد و تکیه بر آن راه حال طلاوبی نیسات؛ قاوۀ قاااه قاادر نیسات
پابهپای دگرگونیها حرکت کاد .اشین قانونگذاری دتهاا پات از وقاوع حادثاه باهصارامت
یامتد و باز هم نییتواند این بار ساگین را به ق د برساند» (کاتوزیان[ 1385 ،ب .)213 :
عالوه بر لزو ،پاسخگویی نظا ،حقوقی به نیازهای تکاار و تغیار ااتیااعی ،حقاوقداناان
وارد دیگری را نیز درت ون نرایی نیاز به تفسیر قانون طارح کاردهاناد کاه باین لازو ،و
ضرورت تفسیر قانون در عاای عا ،آن اسات .اواردی هیچاون پیشارمت تیادن و قتضایات
سیاسی ،تغییر اقتضائات اقت ادی ،ضرورت م ل ت او ت ،تغییار در ادبیاات و سابک نگاارش
قانون ،واود الفاظ نا ااسب در قانون و اهیاو قانونگذار از آن ایلهاند1.

دالیل ضرورت تفسیر قانون اساسی
تیا ی وارد ذکرشده هیان گوناه کاه باین لازو ،تفسایر قاانون در عااای عاا ،آن هساتاد،
یتواناد ؤید ضرورت تفسیر قانون اساسی نیز تلقی شوند .برای ااو ،هیانگونه کاه ضارورت
 .1ر.ک :دیلیی ،احید ( .)1382بایستههای تفسیر قوانین ،نا اوو ،15-12 ،قم :انتشارات دانشگاه قام؛ کاتوزیاان،
ناصر ( .)1385ملسفۀ حقوق ،نا سو ،،الد دو ،215-212 ،،تهران :شرکت سها ی انتشاار؛ دوپاکیاه ،کلاود
( .)1332قد ۀ تئوری کلای و ملسافۀ حقاوق ،ترایاۀ طباطباایی ،ناا اوو ،267 ،تهاران و علای یاد و
کالیاوسکی ( .)1373تفسیر حقوق  ،ترایاۀ حسان حبیبای (بخشای از کتااب اطاق حقاوقی و انفور اتیاک
حقوقی) ،نا اوو ،30-29 ،تهران :نشر اطالعات.
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م ل ت و ت درت ون دعاوی اشخان ،ایتاب ایکااد کاه حکام قضایۀ طروحاه در هار
شرایطی ولو نقص و اایاو قوانین ،استاباط و صادر شود 1،درت ون قانون اساسی نیز ناانچه
برای ااو ابها ی درت ون صالحیت داشتن یا نداشتن یکی از قوا نسبت به انتا ،ا ری حادث
یا نگونگی روابط یان نهادهای اساسی در وضوع عیای ل ااقشه شود ،ایان اوارد شاسن
تفسیر قانون اساسی دارند و ستلز ،تفسیر این قانوناند .ا ا آنچه در نگارش این سطور دنظر و
کانون تواه است ،واردی ورای وضوعات ذکرشده است .در ادا ه دالیلی را بیان یکاایم کاه
اگرنه صرما به وضوع ضرورت و اهییت تفسیر قانون اساسای اتت اان ندارناد و درت اون
ضرورت تفسیر قوانین عادی نیز کموبیش صادقاند ،ا ا واه غالب آنها تسیید ضرورت و اهییات
تفسیر قانون اساسی است و ؤیدی است بر لزو ،تفسیر این قانون.
پیش از بررسی دالیل ضرور ت و لزو ،تفسیر قانون اساسی ذکر این نکته ضروری اسات کاه
ق ود از «دالیل ضرورت تفسیر قانون اساسی» در این قاو ،تفاوت از وضوع « واضو تفسیر
قانون اساسی» است .واردی هیچون ابها ،،اایاو و تعارر ن اون قاانون اساسای و نقاص و
سکوت این قانون ،واضو تفسیر قانون اساسی را تشکیل ی دهااد کاه یکان اسات ناشای از
استعیاو الفاظ شترک ،اشتباه و اهیاو قانونگذار و واردی از این قبیل باشااد .حتای یکان
است واردی که واد ضرورت تفسیر قانون اساسیاند ،واد ابها ،و اایاو فاد قانون اساسی
شوند که در هر صورت بررسی واضو تفسیر قانون اساسی ،وضوعی تفاوت از بررسای دالیال
ضرورت تفسیر این قانون است.

کلیبودن قانون اساسی
هرناد در نظریههای عتقد به فهو ،اهوی قانون ،ویژگیهای ذاتی و عرضای بارای قاانون در
عاای طلق آن ترسیم یشود که «کلیبودن» نیز یکی از این ویژگیهای قانون به عاای عا،
آن است 2،ا ا اوال اندیشۀ پذیرش فهو ،شکلی قانون ،اندیشۀ هتوری نیست 3و بر ایان بااا،
صرف ت ویب قرره از سوی راو صالحیتدار است که لباس قانون به یاک حکام ،قاعاده یاا
تن یپوشاند صرفنظر از ایاکه آن قاعده یا حکم ،کلی باشد یاا ازئای .ثانیاا رویاۀ عیلای در
 .1اصل صد و ش ت و هفتم قانون اساسی و ادۀ  3قانون آییندادرسی دنی وب .1379
 .2برای نیونه ر.ک :راسخ ،ید (« .)1384ویژگیهای ذاتای و عرضای قاانون» ،تلاۀ تلات و پاژوهش ،سااو
سیزدهم ،شیارۀ .20-18 ،51
 .3ااو بارز نیود فهو ،شکلی قانون در نظا ،حقوقی ایران ،تعریف سیاستهای کلی نظا ،در قاررات نظاارت بار
حسن اارای سیاست های کلی نظا ،است که در تب رۀ ادۀ یک آن ،وب  ،1384/3/21سیاستهاای کلای
نظا ،ناین تعریف شده است« :سیاستهای کلی نظا ،،سیاستهایی است که از سوی قا ،عظم رهباری باه
واب باد  1از اصل  110قانون اساسی تعیین یشود».
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نظا ،قانونگذاری نشان ی دهد بسیاری قوانین عادی واود دارند که فاد آنهاا ناهتاهاا کلای
نیست ،بلکه دربردارندۀ وضوعات بسیار ازئی و اوردیاناد و ثالااا در قاا ،قایساه درااه و
یزان کلی بودن یان فاد قانون اساسی و ساایر قاوانین ،نوعاا اصاوو قاانون اساسای از کلیات
بیشتری نسبت به قوانین عادی برتوردارند؛ «قانون اساسی ،تاها قواعد بایادی و استخوانباادی
و نارنوب کلی را تبیین و ترسیم یکااد و حتایاال کاان از پارداتتن باه ازئیاات ااتاااب
یکاد ،ذکر ازئیات در شسن قانون اساسی نیست» (زرنگ.)34 :1384 ،
حتی شاید بتوان گفت یکی از دالیلی کاه در بسایاری از نظاا،هاای حقاوقی ،فااد قاانون
اساسی بر تالف قوانین عادی که تشکل از واد و تب رهها هستاد ،ذیل «اصوو» 1طبقهباادی
یشوند ،نیود و اثر ویژگی کلیبودن فاد قانون اساسی است.
از سوی دیگر ،اصوو یا واد تشکیل دهادۀ قانون اساسی دربردارندۀ قواعدی کلی اسات کاه
بانی و ارزشهای حاکم بر نظا ،سیاسی کشور را بیاان ایکااد و باهعباارتی ضایون قاانون
اساسی ،غالبا ضیونی اتالقی و سیاسی است .از این رو ،ا کان دستیاامتن باه ماروع و دقاایق
ا ور در آن کیتر است (اعفریندوشن .)92 :1385 ،شااسایی و پذیرش اصل عد ،صالحیت در
حقوق عیو ی به ازلۀ ذکر تیا ،صالحیت های نهادهای اساسی با ازئیات آن در قانون اساسای
نیست .قانون اساسی غالبا به همترین وارد اشاره یکاد نه تیا ،آنها2.
در تسیید این دعا درت ون قانون اساسی ایهوری اساال ی ایاران ایتاوان باه وضاوع
صالحیتهای رئیت ایهور اشاره کرد ،با ایاکه صاالحیتهاای هام رئایت ایهاور از قبیال
ریاست بر هیئت وزیران 3،صالحیت انتخاب و عزو وزیران 4،تعیین تط شی دولت باا هیکااری
وزیران 5،سئولیت ا ور برنا ه و بوداه و ا ور اداری و استخدا ی کشور 6و تعیین عااون بارای
انتا ،وظایف قانونی 7در قانون اساسی ت ریح شده است .ذکر این وارد به عای ان ار وظایف
و اتتیارات رئیت ایهور به این وارد نبوده و یکن اسات در قاوانین عاادی یاا ساایر ااابو
حقوق -از قبیل عرف حقوقی و وبات سایر رااو تقایای -نیز وظایفی برای رئایت ایهاور
1. Principles.

 .2یکی از رؤسای قدییی دیوان عالی ا ریکا در قرن نوزدهم ،قاضی اان ارشاو که دورۀ سی و نهار سالۀ ریاسات
او بر دیوان عالی به دورۀ ارشاو عروف است بر این ویژگی قانون اساسی بسیار تسکید یکاد ،ر.ک:
Ellis, E. Richard (2005). McCulluch v. Maryland in Oxford Companion to the Supreme Court of United
States, Edited by Kermit L. Hall, James W. Ely, Jr. and Joel B. Grossman, Oxford University Press,
p. 623.

 .3صدر اصل صد و سی و نهار ،قانون اساسی.
 .4اصوو صد و سی و سو ،و صد و سی و ششم قانون اساسی.
 .5اصل صد و سی و نهار ،قانون اساسی.
 .6اصل صد و بیست و ششم قانون اساسی.
 .7اصل صد و بیست و نهار ،قانون اساسی.

 10فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،48شمارۀ  ،1بهار 1397

تعیین شود 1.اصل صد و بیست و دو ،قانون اساسی در ایان ز یااه ت اریح ایکااد« :رئایت
ایهور در حدود وظایف و اتتیاراتی که به واب قانون اساسی و یاا قاوانین عاادی باه عهاده
دارد ،در برابر لت و رهبر و تلت شورای اسال ی سئوو است» .ی توان از فاد اصل ش تم
(صالحیت اعیاو قوۀ تریه) ،باد دو ،اصل هشتاد و نهم (صالحیت دیریت قوۀ تریاه و ادارۀ
ا ور اارایی کشور) و اصل صد و سیزدهم (صالحیت ریاسات قاوۀ تریاه غیار از اواردی کاه
ستقییا به رهبری ربوط یشود) نیز در این استدالو بهره گرمت.
با این وصف ،بدیهی است تطبیق فاد کلی قانون اساسی بر ادیق ازئی که باید براساس
فاد قانون اساسی تاظیم و تاسیق شوند ،ا ری است کاه در بسایاری اوارد ،ساتلز ،تفسایر
قانون اساسی است و ضرورت تفسیر قانون اساسی را در این قاو ،تیایز یا به تعبیر دقیاقتار؛
پررنگتر از تفسیر قانون در عاای عا ،آن یکاد.
البته شایان یادآوری است ،اوال تیا ی اصوو قانون اساسی کلی نیستاد و ثانیاا اصاوو کلای
این قانون نیز وااد دراات تفاوتی از وصف کلیتاند .درواقو «کلیبودن فاد قانون اساسی» از
نوع «کلی شکک» است نه «کلی تواطی» ،زیرا کلیبودن اصوو قانون اساسای دارای درااات
ختلفی است و هیۀ اصوو کلی این قانون به یزان یکسانی از وصف کلیت برتوردار نیستاد.
برای ااو ،براساس اصل صد و بیستم قانون اساسی درت ون انتخابات ریاسات ایهاوری
«هرگاه در ماصلۀ ده روز پیش از رأیگیری ،یکی از نا زدهایی که صالحیت او طبق ایان قاانون
احراز شده موت کاد ،انتخابات به دت دو هفته به تستیر یامتد .اگار در ماصالۀ دور نخسات و
دور دو ،نیز یکی از دو ن فر حائز اکاریت دور نخست موت کاد ،هلت انتخاباات بارای دو هفتاه
تیدید ی شود» .هیان گونه که پیداست ،فاد قانون اساسی درت ون ز اان باهتاستیرامتاادن
انتخابات در مروضی که در این اصل طرح شده است ،ا ری است ازئی که یازان آن دقیقاا از
سوی قانون اساسی تعیین شده است .در قابل برای ااو ،تواه به فاد اصل دو ،قانون اساسی
برای ااو لزو« ،استفاده از علو ،و ماون و تتارب پیشرمتۀ بشری و تالش در پیشابرد آنهاا»به ازلۀ یکی از راه های تس ین قسط و عدو و استقالو و هیبستگی لی -و عیده بادهای اصال
سو ،قانون اساسی بیانگر دراۀ باالیی از کلیات اسات و اعیااو بسایاری از آن اوارد در عیال
سؤاالت و ابها ات مراوانی پیش روی تری قاانون اساسای قارار تواهاد داد کاه تفسایر قاانون
اساسی در این وارد ،راهگشا تواهد بود.
نکتۀ دیگر در این ت ون آنکه «کلیبودن» قانون اساسی باا توااه باه اایگااه ،کاارکرد و
نقش ایان قاانون د ر نظاا ،حقاوقی ،ا ار اذ و ی نیسات ،زیارا اقتضاای قاانونی کاه در رأس
سلسله راتب هاتارهای نظا ،حقوقی قرار دارد و باید درت ون اهتگیری قاوانین و قاررات
 .1قانون تعیین حدود وظایف و اتتیارات و سئولیتهای ریاست ایهوری اسال ی ایاران
این ز یاه قابل اشاره است.

اوب  1365/8/22در
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تعدد در حوزههای ختلف ارائۀ طریق کااد (قاضای ،)109 :1375 ،در بسایاری اوارد ،طارح
وضوعات ،به صورت کلی است.
شهید بهشتی نایبرئیت تلت بررسی نهایی قانون اساسای در الساۀ بیسات و دو ،ایان
تلت در اشاره به هیین وضوع یگوید« :سؤاو این است که آیا ا در این اصل ایتاوانیم و
وظف هستیم نکاتی را که باید در اای تودش شخص شود در ایاتا شخص کایم یا نه؟ باه
عبارت دیگر ،اگر ایاتا نیز طلق یا تیلی باشد کاه تقییاد و تف ایل و تبیاین آن در ااای
تودش یآید ،این کار طابق اصوو قانوننویسی است و ر ز ایاکه ا در ادلاۀ مقهای اطالقاات
داریم هیین است ،زیرا هییشه نییشود سائل را با اییاو تفاصایل آن گفات واال اطالقاات و
عیو ات و یا اایاوها در ادلاۀ مقهای بایاد لغاو باشاد .پات علاو ،ایشاود کاه در سیساتم
قانونگذاری و بیان قوانین نیی شود هیه نیز را در هیه اا با تیا ،ت وصیات بیاان کارد .اگار
این اایاو و یا اطالق و یا سائل دیگر با سائل آیااده ااماات دارد آقایاان ایتوانیاد ساؤاو
بفر ایید [تا اطالق احیانا نابهاا اصالح شود در غیر این صورت اشکالی به ذکر احکا ،طلق وارد
نیست » (صورت شروح ذاکرات تلت بررسی نهایی قانون اساسی ،الد .)564 :1
«هر نقدر اصوو قانون اساسی ازئیتر باشد ،تاشها و اتتالمات اارایی بیشاتر ایشاود.
برعکت ،هر نقدر اصوو ،کلیتر باشاد ،ا کان ارائاۀ برداشاتهاای ختلاف بیشاتر ایشاود و
گروههای ذینفو یتواناد با هم تعا ل بهتاری داشاته باشااد» ( .)Marmor, 2005: 143البتاه
صدق گزارۀ اتیر در صورتی است که هدف و طلوب گروههای سیاسی و ادر قدرت عیو ی،
هیکاری و تعا ل با یکدیگر در اهت انتا ،بهیاۀ ا ور عیو ی و حل شکالت باشاد ناه توساعۀ
دایرۀ شیوو قدرت و صالحیت تود .دکتر اعفری لاگرودی درت اون وااود و ذکار باحا
کلی در قوانین و حسن و عیب این ا ر یگوید« :عبارات  ...عادتا یا غالباا یلاه و مراگیار کلای و
[ طلق و عا ،از کار در ی آیاد ،این وضو هم حسن دارد و هم عیب؛ برای فساران قاانون کاه
حسننیت داشته باشاد ،استااد به این گونه عبارات ایۀ اباران کیباود حتام قاانون در برابار
نیاز ادیهای روزامزون است .ا ا نقص کار آنتا روشن یشود که عیارهای استااد به اینگوناه
عبارات یله و مراگیر تهوو باشد» (اعفریلاگرودی.)1233 :1361 ،

انتزاعیبودن مفاد قانون اساسی
برتالف کارکرد عیو ،قوانین عادی که باا به تعریف ،هریاک عهادهدار بیاان احکاا ،الز،االاارا
درت ون وضوع یا وضوعات عین و تبیاین ضاوابط دقیاق و اتاز درت اون وضاوعات
شخص عیای هستاد 1،یکی از ویژگیهای قاانون اساسای وماور طالاب شاعارگونه ،آر اانی و
 .1مردریک هگل ،میلسوف آلیانی در این ت ون از تعبیر « عینبودن قانون» استفاده یکااد .در دیادگاه او هار
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انتزاعی در آن است ( .)Aharon, 2005: 372واود سطح باالیی از انتزاع در فاد قانون اساسای،
علوو دالیل تعددی است از ایله ایاکه قانون اساسی بیاانی اسات از توامقاات لای ،بادیهی
است هرنه فاهیم ادرج در این ساد عیای تر باشد ،ح وو پذیرش هیگانی برای آن دشوارتر
تواهد بود .هیچاین ،قانون اساسی درصدد ترسیم ارزش های بایادین کشور است که قرار است
باا بر اهیت باثبات این قانون -نسبت به سایر قوانین -بارای ز اان نسابتا طاوالنی ،در عرصاۀ
عیو ی ،ورد عیل و اتباع هیگان قرار گیرد 1.بر این اساس ،کاربست فاهیم انتزاعای در اتن
قانون اساسی ،یتواند شوق اایاع سلیقههای گوناگون مکاری و سیاسای در کشاور پیرا اون
قانون اساسی باشد و ثبات طوالنی تر این قانون را واب شود .ضیون اتالقی و سیاسی قوانین
اساسی نیز در کاار ویژگی کلی بودن این قانون ،در بسیاری وارد حالات انتزاعای اصاوو قاانون
اساسی را تشدید یکاد.
از سوی دیگر ،با واود این وضوع -انتزاعی بودن بسیاری از فااد قاانون اساسای -اهیات
قانون اساسی ،اهیت ارشادی یا نیاادین نیسات ،بلکاه قاانون اساسای در رأس سلساله راتاب
هاتارهای حقوقی قرار دارد و فهو« ،هاتار» در علم حقاوق واضاح اسات .بااابراین ،اعیااو و
کاربست فاد قانون اساسی با ل اظ ویژگی انتزاعی بودن بسایاری از اصاوو آن ،بسایار بایش از
اعیاو فاد قوانین دیگر نیاز اد تفسیر تواهد بود تا بتوان با این ابازار (تفسایر) ،فااد انتزاعای
قانون اساسی را وارد عرصۀ عیل کرد و بر سریر اارا نشاند.
برای ااو ،در نظا ،حقوقی کشور ی توان به اصل نهاردهم قانون اساسی اشاره کرد .فااد
این اصل یلو از فاهیم انتزاعی است ،هم در کلیات و عبارات بهکاررمته در این اصل و هام در
وضوع کلی آن فاهیم و عباراتی هیچون «اتالق حساه»« ،قسط و عادو اساال ی»« ،حقاوق
انسانی» و «توطئه و اقدا ،ضداسال ،و ایهوری اسال ی ایران» و حکم کلی این اصل که باین
وظیفۀ «دولت ایهوری اسال ی ایران» از یکسو و « سلیانان» از سوی دیگر است ،گویای این
طلب است .بدیهی است انتا ،سئولیت های ادرج در این اصل و تطبیق فااهیم اادرج در
آن با ادیق تان ،بدون بهارهگیاری از تسسایت «تفسایر قاانون اساسای» بسایار شاکل و
ااقشهبرانگیز تواهد بود.
وظیفۀ دولت ایهوری اسال ی ایران در اتخااذ «ائاتالف و ات ااد لال اساال ی» باه ازلاۀ
سیاست کلی تود و لزو ،کوشش پیگیر این دولت در اهت ت قاقبخشایدن وحادت سیاسای،
اقت ادی و مرهاگی اهان اسال ،با تواه به ایاکه «هیۀ سلیانان یک ا اتاناد» کاه در اصال
قدر قانون عینتر باشد ،توای آن بهصورتی که هست ااراشدنیتر تواهد بود .ر.ک :هگال ،گئاورو ویلهام
( .)1378عااصر ملسفۀ حق ،ترایۀ هبد ایرانی ،نا اوو ،359 ،تهران :نشر پروین.
 .1برای طالعه درت ون تسثیر عا ر ز ان در شروعیت قانون اساسی و تفسیر این قانون ر.ک:
Rubenfeld, Jed (2001). Freedom and Time: A Theory of Constitutional Self-Government, Yale University
Press.
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یازدهم قانون اساسی بدان ت ریح شده است ،ااو دیگری است که غلظت فااهیم انتزاعای در
قانون اساسی را نیایان یکاد.
هیچاین ،برای شاهد االی دیگر در این ت ون یتاوان باه فااد اصال صاد و پاتااه و
نهار ،اشاره کرد که براساس آن «ایهوری اسال ی ساعادت انساان در کال اا عاۀ بشاری را
آر ان تود ایداناد و اساتقال و و آزادی و حکو ات حاق و عادو را حاق هیاۀ ارد ،اهاان
ی شااسد .باابراین  ...از بارزۀ حق طلبانۀ ستضعفین در برابر ستکبرین در هر نقطه از اهان
حیایت یکاد».

ثبات قانون اساسی
این ویژگی قانون اساسی نیز هیچون دو ویژگی پیشین ،باه قاانون اساسای اتت اان نادارد و
درت ون سایر قوانین نیز کموبیش صدق یکاد ،ا ا هیاناد دو ویژگای «کلای» و «انتزاعای»
بودن« ،ثبات قانون» نیز درت ون قانون اساسی هم نیود بیشتر و هام اهییات واالتاری دارد.
«قوانین عادی نیز به نوعی کلیت و دوا ،و ثبات نیاز ادند ،لکن استااا و تخ یصهای کارر در
قوانین عادی ا ری ااتااب ناپذیر است که در ورد قانون اساسی هرگاز قابال صادق نیایتواناد
باشد» (عییدزنتانی .)53 :1387 ،یکی از دستهبادی های رایج از انواع قاانون اساسای ،تقسایم
قوانین اساسی به «قوانین اساسی سخت» 1و «قوانین اساسی نر 2»،است 3.ساختباودن قاانون
اساسی به این عااست که مرایاد تتدیدنظر و بازنگری در آن با تشریفات تان و غالبا دشواری
وااه است بهگونهای که نیی توان در عیل به صورت داو ،و کرر و با ماصلههای ز انی کوتااه
نسبت به ایتاد تغییرات در قانون اساسی اقدا ،کرد (اردان.)114 :1389 ،
سختبودن نیز هیاناد کلیبودن ،اصوال حسن قانون اساسی است تا به این سابب ،از ایتااد
تغییرات داو ،در قانون اساسی که بین آر انها و حقوق بایادین رد ،و ترسیمکاادۀ شااکلۀ
نظا ،سیاسی است بهواسطۀ سلیقههای تکار گروههای سیاسی که قدرت را به دست یگیرناد
پیشگیری شود و پاسخ و عکتالعیل نظا ،حقوقی در قبااو رمتاار اتبااع تاود ،باثباات و قابال
پیشبیای باشد« .طبیعت قواعد حقاوق اساسای ،دوا ،و اساتیرار را ایطلباد» (عییادزنتانی،
 .)52 :1387بر این باا ،عیدۀ نظا،های حقوقی ،وااد قانون اساسی سختاند ( Boyce, 1998:
 )931و تشریفات بازنگری در قانون اساسی در بیشتر کشاورها تفااوت از آیاین تتدیادنظر در
قوانین عادی است (.)Dixon, 2011: 96
1. Rigid Constitution.
2. Flexible Constitution.

 .3برای نیونه ر.ک :عییدزنتانی ،عباسعلی ( .)1387بانی حقوق اساسی ،نا اوو ،91-89 ،تهران :تد و قاضی،
سیدابوالفضل ( .)1383حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،نا دوازدهم ،109 ،تهران :یزان.
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ثبات قانون اساسی ،در کاار گستردگی و پیچیادگی روزامازون ساائل و قتضایات عرصاۀ
عیو ی ،اشس تشدید نیاز به تفسیر این قانون باه نسابت ساایر اساااد و تاون قاانونی و ؤیاد
ضرورت دو نادان تفسیر قانون اساسی است« .وقتی قانون ثابت شاد ،تطبیاق آن باا بایادهاای
ادید اا عه باید به وسیلۀ تفسیر انتا ،شاود و هیاین ثباات ،نقاش تفسایر قاانون اساسای را
موقالعاده زیاد یکاد» (کاتوزیان.)332 :1383 ،

صبغۀ اخالقی قانون اساسی
برتالف عیو ،قوانین عادی ،قوانین اساسی عیو ا دربردارندۀ وضوعات وااد صبغۀ اتالقایاناد
تا اایی که داشتن « ضیون اتالقی» 1به ازلۀ یکی از ت وصیات عیادۀ قاوانین اساسای ناا،
برده شده است ( .)Marmor, 2005: 143ا کان بروز تبدو عاا و فهو ،،در سائل و وضاوعات
اتالقی به راتب بیشتر از وضوعات عیای و ازئی است .یکن است فااهیم اتالقای از قبیال
عدالت ،ان اف ،اتالق حساه ،حقوق انسانی و ا ااو این وارد که بهکرات در قوانین اساسای -از
ایله قانون اساسی ایهوری اسال ی ایران -استعیاو شادهاناد ،در ز اانهاای ختلاف دناار
تغییرات یا ان رامات عاایی شوند و از آنتا که تود اتالق ،سئلهای تفقعلیه نیسات ،یکان
است وضعیت اصوو قانون اساسی را نیز به عد ،تعیین دنار کاد (آقاییطوق ،در دسات انتشاار:
.)15
اهییت و ضرورت تفسیر درت ون ناین وضوعاتی کاه در بسایاری اوارد واااد صابغۀ
عییق اتالقیاند ،به راتب بیش از سایر هاتارهای بعضا تشک و بیروح حقوقی است.

 .1رشدنیافتن منابع و ادبیات حقوق اساسی
بااا تواااه بااه نوپااا و اااوانبااودن رشااتۀ حقااوق اساساای (قاضاای )33-29 :1383 ،بااهویااژه در
ایران ،در قیاس با سایر شااته هاای داناش حقاوق ،ااابو حقاوق اساسای در قیااس باا ااابو
سایر گرایشها و شعبه های علام حقاوق از ایلاه حقاوق ت وصای و حقاوق کیفاری ،حتام
بسیار کیتری دارد .پیشیاۀ ف ل ،گسترده ،عییق و درتشان باح مقه ت وصای و ازایای
در قیاس با اابو خت ر و سط یتر مقه عیو ی و حکو تی در ادبیات مقهی واود در ذهب
ا ا یه نیز صرف نظر از نرایی آن ،بر شدت و ابعااد ایان سائله (قلات ااابو حقاوق عیاو ی)
یامزاید.
از آنتا که گسترش باح علیی و نظریهها درت ون وضوعات تخ ای و مراگیرشادن
ادبیات تخ ی در هر علیی ،از وابات تقویت فاهیاه درباارۀ ساائل و وضاوعات آن علام
1. Moral content.
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است ،طبیعتا در نقطۀ قابل ،قلت اابو علیی در وضوع حقوق اساسی ،دلیل دیگری است که
قولۀ تفسیر در این عرصه را وااد اهییت بیشتری نسبت به سایر عرصهها و شااتههاای علام
حقوق یکاد.
ناآشاایی با سائل کاربردی و عیای حقوق اساسی در ایهوری اسال ی ایران و غارقشادن
در طالعات نظری بدون تواه به سائل عیای و بو ی در عرصۀ حقوق اساسای حتای در یاان
دانش آ وتتگان و استادان این شاته از حقوق نیز ساریان دارد .بارای اااو ،یکای از اساتادان
دانشگاه ،در قا ،نقد نظارت است وابی شورای نگهبان بر انتخابات با اشاره باه نظریاۀ تفسایری
شیارۀ  1234ورخ  1370/3/1کاه براسااس آن «نظاارت اذکور در اصال  99قاانون اساسای
است وابی است و شا ل تیا ،راحل اارایی انتخابات از ایله تسییاد و رد صاالحیت کاندیاداها
یشود» ،در کتابی ینویسد« :نظریۀ پیشگفته اتتیارات نظارتی شورا[ی نگهبان را گسترش
کیفی داده است  ...این اتتالط یان نظارت و اعیاو اتتیار یا ترکیب قا ،ناظر و عا ل ،نظارت
است وابی نا ،گرمته است و به نظر نییرسد به هیچ وااه اطقای بتاوان آن را باا لفاو و روح
قانون اساسی اطبق ساتت  ...هیچ ایرادی نادارد کاه ایان اقادا ،و اتتیاارات ناشای از آن باه
شورای نگهبان سپرده شود ،ولی ناین ت یییی نیاز اد یک باای قاانونی در قاانون اساسای
است  ...بی شک ناین باایی در قانون اساسی واود نیسات ( »...راساخ.)104-103 :1388 ،
روری کوتاه بر قانون اساسی و قد ۀ آن عالوه بر ایاکه بین ضرورت ت دی ااصب سیاسای
از ایله نیایادگی تلت ،ریاست ایهوری و حتی رهباری از ساوی اشاخان واااد شارایط
قانونی است 1حداقل درت ون انتخابات ریاست ایهوری به ازلۀ انتخابات رباوط باه تعیاین
«عالیترین قا ،رسیی کشور پت از رهبری» 2در قانون اساسی نه یک بار ،بلکه دو بار و نه باه
صورت ضیای ،ت ریح شده است که احراز وااود شارایط قاانونی نا زدهاای انتخاباات ریاسات
ایهوری از حی دارابودن شرایطی که در قانون اساسی آ ده است ضرورت دارد 3و در باد ()9
اصل صد و دهم قانون اساسی ،این وظیفه یعای احراز صاالحیت داوطلباان ریاسات ایهاوری،
صراحتا و اتزا بر عهدۀ شورای نگهبان قرار داده شده است .براساس باد یادشده « ...صاالحیت
داوطلبان ریاست ایهوری از اهت دارابودن شرایطی که در این قاانون ایآیاد ،بایاد قبال از
انتخابات به تسیید شورای نگهبان و در دورۀ اوو به تسیید رهبری برسد».
ترایه وربودن بسیاری از طالعات حوزۀ حقوق اساسی و ملسفۀ حقوق نیز عاا لی اسات
که به واسطۀ قطو ارتباط سائل کاربردی و عیای عرصۀ حقوق اساسی با طالعات نظری ،تترید
 .1در قد ۀ قانون اساسی یتوانیم « در ایتاد نهادهاا و بایادهاای سیاسای  ...براسااس تلقای کتبای ،صاال ان
عهدهدار حکو ت و ادارۀ یلکت یگردند» (اِنَّ االَررَ یَرِثُها عِبادیَ ال ّالِ ونَ).
 .2اصل صد و سیزدهم قانون اساسی.
 .3باد ( )9اصل صد و دهم و اصل صد و بیستم قانون اساسی.
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فاهیم را تشدید کرده اسات و از ایان اهات بار ابها اات فهاو ی در حاوزۀ حقاوق اساسای
یامزاید ،ا ری که می نفسه ضرورت ضاعف تفسیر قانون اساسی را به دنباو دارد .قطو ارتبااط
فاهیم و سائل نظری ،با اهان عیل و تاارج ،تتریاد فااهیم را باه دنبااو تواهاد داشات و
فاهیم ترد ،علیی تلقی نییشوند (اعفریلاگرودی ،1361 ،الد .)1202 :3
بسیاری از رساله ها و قاالت رتبط با حوزۀ تفسایر قاانون اساسای یلاو اسات از ترایاۀ
قاالت و کتاب انگلیسای درت اون کلیاات و ابعااد نظاری وضاوع تفسایر قاانون اساسای،
نقلقوو های تاریخی تعدد از اعضای ادید و قدییی دیوان عالی ا ریکا حتی ربوط باه قارون
هتدهم و نوزدهم یالدی ،باح زبانشااتتی ،هر اوتیک و . ...
ناگفته پیداست که ت قیق در بادی نظری وضوعات علیای ،ا اری الز ،و ضاروری بارای
ت قیق و پژوهش است و ترایه و استفاده از دانش دیگران نیز قطعا بر عیق علیای وضاوعات
امزوده است و ضین بهره گیری از تتربۀ دیگران ،انو صرف وقت و انرژی برای انتا ،ت قیقاات
تکراری ی شود ،ا ا اگر طلوب نهایی از انتا ،ناین پژوهشهایی ،اساتفادۀ عیلای از آنهاا در
قا ،تفسیر قانون اساسی باشد ،نباید مقط به ترایه و طالعات نظری بسااده کارد ،بلکاه بایاد
نتیتۀ این ت قیقات در قا ،بررسی وضوعات عیای به کار گرمته شود.
دکتر اعفریلاگرودی در نقد این بلیه در علو( ،تتردگرایی و شیفتگی به ترایه) یگوید:
«شیفتگی ترایه کاادگان  ...از رز دوستی علم به رز عشق رسید و از عالم بیاداری باه عاالم
تواب ،سرایت کرد» (اعفریلاگرودی( )1205 :1361 ،کاایه از بیحاصلباودن صارف ترایاه
بدون تواه به کارکرد و ارتباط سائل انتزاعی با اهان تارج).
با این اوصاف ،مربه بودن ادبیات حقوق اساسی ،با بی نیازی به تفسیر قاانون اساسای الز اه
ندارد ،ا ا در نقطۀ قابل ،مقار ااابو ایان شااته از داناش حقاوق ،بادونشاک بار ابها اات و
اتتالفنظرها در عیل یامزاید و این سئله نیز مینفسه ،ضرورت بیشتر تفسیر قاانون اساسای
را به دنباو تواهد داشت.

 .2جایگاه و کارکرد قانون اساسی
«نقشی که قانون اساسی در نظا ،حقوقی ایفا یکاد را دیگر تون قانونی نییتواناد ایفا کااد»
( .)Aharon, 2005: 371قانون اساسای اباو و سرنشایۀ اتتیاارات قاوا ،قا اات و نهادهاای
حاکییات اساات .قااانون اساسای بااین حاادود صاالحیت و اایگاااه قااوا نسابت بااه یکاادیگر و
ترسیم کاادۀ حوزۀ اقتدارات نهادها و قا ات سیاسی است .هرگوناه اتاتالف برداشات از فااد
قانون اساسی ،نه در حوزۀ احکا ،این قانون (شبهۀ حکییه) و نه درت ون تعیین وضاوعات
آن (شبهۀ وضوعیه) ،ناانچه ناره نشود ،یتواناد بساتر آشافتگی و کشایکش قادرت یاان
نهادهای عیو ی و قا ات سیاسی را مراهم آورد .قدرت سیاسی هیاره آبستن اتاتالفنظرهاا و
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نزاعهای بیپایان بر سر تفسیر حوزۀ صالحیتهاست .در ع ری که در آن قانون اساسای اور
تتدید باای سیاسی است ،هرگونه بیثباتی درت ون وضوعات این قانون ،پیا دهای ادی به
دنباو تواهد داشت (.)Elkins, 2009: 10
نظری کوتاه بر دیدگاه هاای ختلاف پیرا اون فااد اصال صاد و سایزدهم قاانون اساسای
درت ون سئولیت رئیت ایهور نسبت به اارای قانون اساسی 1،حوزۀ صالحیت تلات در
اعیاو تغییرات در لوایح بوداۀ ساواتی 2،راهکارهای تس ین بار الی ناشی از طرحهای قانونی یاا
تغییرات تلت در لوایح قانونی 3،نوع و نگونگی نظارت شورای نگهبان بر صالحیت نا زدهاای
انتخابات 4،تعیین حیطۀ تقاین و رز آن با حیطۀ آییننا اهگاذاری 5و حاوزۀ صاالحیت رئایت
ایهور براساس اصل صد و بیست و ششم قانون اساسی 6کاه تاهاا نیوناههاایی از ناالشهاای
واود در عرصۀ حقوق اساسی در نظا ،حقوقی ایران به شیار یروند ،بهتوبی نیایانگر اهییت
و ضرورت نارهاویی برای این قبیل اتتالفنظرها و دیدگاههای تکار است .زیرا تعیین تکلیف
نکردن در ناین واردی ،واب آشفتگی و هرج و رج در عرصۀ عیو ی تواهاد شاد و آتاش
ناین اتتالفنظرهایی در صورت تا وشنشدن ،روزبهروز امزونتر و سوزندهتر تواهد شد و این
برتالف قتضای علم حقوق و ملسفۀ وضو قانون است که ایتاد نظم و تعیین حقوق و تکاالیف
تابعان ،از پایههای آن است .نارۀ این قبیل اوارد و آب آتاش ایان اتتالماات ،در عاالم و علام
حقوق ،باا بر قاعده ،تفسیر قانون اساسی است.
هیچاین قانون اساسی عاالوه بار بعاد پایشگفتاه ،در پای شااساایی و تضایین حقاوق و
آزادی های شهروندان نیز است .اصوو ربوط به حقوق لت در نالش یان دساتههاا و احازاب
سیاسی و رقابت گروهها برای کسب قدرت سیاسی ،هیاره در عرر تعبیرهای تعدد و تفاوت
 .1ر.ک :هرپور ،حسین ( )1385رئیت ایهور و سئولیت اارای قانون اساسی ،تیوعه باح اولین ،دو این و
سو ین هیایش هیئت پیگیری و نظارت بار ااارای قاانون اساسای ،ناا دو ،،الادهای اوو و دو ،،تهاران:
انتشارات اطالعات.
 .2ر.ک :آقاییطوق ،سلم و هیکاران ( .)1389رزهاای تقااین و ااارا ،ناا اوو ،152-131 ،تهاران :انتشاارات
عاونت تدوین ،تاقیح و انتشار قوانین و قررات.
 .3ر.ک :آقایی طوق ،سلم و هیکاران ( .)1389رزهای تقاین و اارا ،نا اوو ،79-71 ،تهران :انتشارات عاونات
تدوین ،تاقیح و انتشار قوانین و قررات.
 .4ر.ک :راسخ ،ید ( .)1388نظارت و تعادو در نظا ،حقوق اساسی ،نا اوو ،106-102 ،تهران :دراک.
 .5ر.ک :گرای ،علیاکبر و بهادریاهر ی ،ید (« .)1388تفکیاک قلیارو قاانون از قلیارو آیایننا اه در نظاا،
حقوقی ایران» ،نشریۀ حقوق اساسی ،ساو ششم ،شیارۀ .114-95 ،12
 .6ر.ک :مالحزاده ،علی ید و هیکاران ( .)1391تفکیک تقاین و اارا؛ ت لیل رزهای صالحیت تقایای در روابط
قوای قااه و تریه ،نا اوو ،285-261 ،تهران :انتشارات عاونت تدوین ،تاقیح و انتشار قاوانین و قاررات
عاونت حقوقی ریاست ایهوری.
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و استفادههای درست و نادرست است .ارائه نکردن تفسیر رسیی ص یح و اتقن از ایان اوارد
هاگا ،نیاز ،یتواند وابات ایتاد تاش های ااتیاعی و گسستگی لای باه ااای هیبساتگی
لی 1را مرآهم آورد.
البته بدیهی است ،تفسیرنکردن ص یح قوانین عادی در واقو نیاز نیاز ایتواناد باه باروز
آشفتگی و اتتالف یان تابعان -برای ااو در اکم دادگستری -اتر شود ،ا ا اثر آن با آثاار
تفسیر و تعیین تکلیف نکردن درت ون اتتالمات ناشی از قانون اساسی قابل قایساه نیسات.
تفسیرنکردن قانون اساسی در وارد لزو ،،یتواند واب تدشه در کلیت نظاا ،سیاسای شاود
(.)Goldsworthy, 2007: 1

نتیجهگیری
سخن درت ون روش ها و کاتب تفسیر قاانون اساسای و رویکردهاای تفسایر ایان قاانون در
ادبیات حقوق اساسی به ویژه در ناد دهۀ اتیر ،مراوان گفته شده است .ظهور و بروز بسایاری از
کاتب و نظریههای تفسیری شاهد این دعاست .در عین حاو انتقاادات مراوانای باه هریاک از
تئوری های تفسایر قاانون از ساوی نظریاات رقیاب وارد شاده اسات .نگرانایهاا و انتقاادات از
رویکردهای تفاوت تفسیری بهگونهای است که هایچکادا ،از ایان نظریاات از گزناد تیا تیاز
انتقادات دیگر نظریهها در ا ان نبوده است .با این وصف تردید در نفت ضرورت تفسیر قانون در
نگاهی سط ی ،تردیدی شایستۀ توااه باه نظار ای رساد .ساوابق تااریخی نیاز ؤیاد وااود
دیدگاه هایی است که اصل تسسیت تفسیر قانون را زیر سؤاو باردهاناد .نگرانایهاا از آثاار ساوء
احتیالی تفسیر قانون ،درت ون تفسیر قانون اساسی نیود و اهییت بیشتری دارد .با این حاو
تس ل در واقعیات عرصۀ عیلی اارای قانون اساسی نشان یدهد ،گریزی از تفسایر ایان قاانون
برای حلو م ل شکالت ناشی از ابها ،و اایاو و تعارر و نقایص طبیعی قانون اساسی وااود
ندارد .در این ز یاه واود برتی ویژگیها در قانون اساسی واب اهییات و ضارورت ضااعف
تفسیر این قانون نسبت به سایر قوانین و قررات یشاود .کلایباودن ،انتزاعایباودن و صابغۀ
اتالقی بسیاری از فاد قانون اساسی در ز رۀ آن دسته از ویژگیهای قانون اساسای اسات کاه
واب بروز ابها ،و پیچیدگی هاگا ،تطبیق ناین فاادی باا اادیق عیاای در عرصاۀ عیال
تواهد شد و یامتن پاسخ نظا ،حقوقی به ناین ابها اتی در سیر اارای قانون اساسی ،ستلز،
تفسیر این قانون و ؤید ضرورت ضاعف تفسیر قانون اساسی نسابت باه ساایر اساااد حقاوقی
است .در کاار این وارد ،اایگاه و کارکرد تان و تیایز قانون اساسی نسبت به قوانین عاادی،
 .1هیبستگی لی در دراه ای از اهییت است که در اصال دو ،قاانون اساسای ،تاس ین آن باه ازلاۀ هادف نظاا،
ایهوری اسال ی عرمی شده است.
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از آن اهت که رمو نکردن ابها ات حادث در سیر اارای قانون اساسی از وابات ایتاد تلال
در کلیت نظا ،سیاسی تواهد شد ،از ایله واردی است کاه باین ضارورت ،اهییات و لازو،
تفسیر قانون اساسی است .مقر ادبیات تخ ی در حوزۀ حقوق عیاو ی و حقاوق اساسای نیاز
ایتاد فاهیۀ طلوب دربارۀ وضوعات ادرج در قانون اساسی را شکل کارده اسات و از ایان
اهت ،ضرورت تفسیر قانون اساسی در این عرصه را از ضرورت تفسیر قاانون در عااای طلاق
آن تیایز یکاد.
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 .21هاشیی ،سید ید ( .)1384حقوق اساسای ایهاوری اساال ی ایاران ،الاد اوو ،تهاران:
یزان.
 .)1390( ________ .22حقوق اساسی و ساتتارهای سیاسی ،تهران :یزان.

ب) مقاالت
 .23راسخ ،ید (« .)1384ویژگیهای ذاتی و عرضی قانون» ،تلۀ تلات و پاژوهش ،سااو
سیزدهم ،شیارۀ 51.
 .24قاضی ،سیدابوالفضل (« .)1371قانون اساسی سیر فهو ،و اطوق از دید تطبیقی» ،تلاۀ
دانشکدۀ حقوق و علو ،سیاسی ،شیارۀ .28
 .25کاتوزیان ،ناصر ([ )1385الف « .حکو ت قانون و اا عۀ دنی» ،تلاۀ دانشاکدۀ حقاوق و
علو ،سیاسی ،شیارۀ .73
 .26کاتوزیان ،ناصر (« .)1383اصوو اطقی حاکم بر تفسیر قاانون اساسای» ،تلاۀ دانشاکدۀ
حقوق و علو ،سیاسی ،شیارۀ .66
 .27گرای ،علیاکبر و بهادریاهر ی ،ید (« .)1388تفکیک قلیرو قانون از قلیرو آییننا ه
در نظا ،حقوقی ایران» ،نشریۀ حقوق اساسی ،ساو ششم ،شیارۀ .12
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