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Abstract
Achieving the goals and ideals of the Constitution is the result of implementing the
provisions of the Constitution, which requires its interpretation where the provisions
of the Constitution are ambiguous, concise, conflicting, or flawed and silent.
Various approaches have been proposed regarding interpretation in the science of
law and on this basis, the interpretation of the Constitution of the Islamic Republic
of Iran can be done from different formal and substantive aspects. The practice of
Guardian Council as the interpreter of the Constitution can be classified into three
ethical approaches of egoism, deontological ethics, and rule utilitarianism. In the
egoism interpretive approach, morality depends on the evaluation of results and
achievements to the benefit of the person or organization, in which the norms of the
Constitution are threatened. However, in deontological ethics, the Council considers
it as its duty to guarantee the rights and freedoms of each citizen regardless of the
results and benefits of restricting them. However, in rule utilitarianism, the Council
does not put the utility directly into practice, instead it introduces some rules through
it whose public acceptance leads to the maximum public good. Indeed, this approach
can lead to a stronger and more enforced law and ultimately to the efficiency of the
system.
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چکیده
اجرای مفاد قانون اساسی ،برای دستیابی به اهداف و وصول به آرمانهای قاانون اساسای اسا ،
این مهم در مواردی که مفاد قانون اساسی با ابهام ،اجمال ،تعارض یا نقص و سکوت مواجه اس ،
مستلزم تفسیر این قانون اس  .رویکردهای گوناگونی در خصوص تفسایر در للام حقاو طار
شده اس  .رویۀ شورای نگهبان بهلنوان مفسر قانون اساسی در تفسیر اصول قانون اساسای را ا
منظرِ اخالقی دس ِکم میتوان در سه رویکرد اخالقی خودگرایانه ،وظیفهگرایاناه و اایادهگرایی
قالدهنگر دستهبندی کرد .در رویکرد تفسیری خودگرایانه ،اخالقی بودن لما باهطور کلای باه
ار یابی نتایج و دستاوردها به نفع شخصی و سا مانی منوط اس که در ایان حاتا هن ارهاای
قانون اساسی در معرض تهدیاد قارار میگیرناد .ایان در حااتی اسا کاه در رویکارد اخالقای
وظیفهگرایانه ،شورا بدون توجه به نتایج و سود حاص ا تحدید حقو و آ ادیهای شاهروندان،
تضمین آنها را برای هریک ا شهروندان تکلیف خود میداناد .اماا شاورای نگهباان در رویکارد
اایدهگراییِ قالدهنگر ،اص اایده را مساتقیم و بیواساهه بااه لرصااۀ لماا نمایآورد ،بلکاه
قوالدی را ا طریق آن معرای میکند که پذیرش لمومی آنها موجاب خیر حاداکرری لماومی
میشود .طبعاً چنین رویکردی میتواند به استحکام و استقرار بیشتر قانون اساسای و در نهایا
کارامدی نظام من ر شود.
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مقدمه
قوالد حقوقی ا آن ا که حق و تکلیف را مشخص میکنند ،باید چنان صریح و روشن باشند که
م ریان قادر به اجرای آن قوالد باشند و تابعان آن قوالد ،در ادای تکاتیف یاا اساتیفا ا حقاو
خویش با سرگردانی و ابهام روبهرو نشوند .اما مسائ جامعه بهحدی وسیع و پر اویاه اسا کاه
قانونگذار ،با وجود تمام مراتب دق و حزم ،قادر نخواهد بود آنچه را کاه ز م اسا  ،پیشبینای
کند .همچنین با وجود انتظاری که ا قانونگذار در بیان قوانین میرود ،گاهی اوقات باان قاانون
اساسی قادر به بیان تمام مهاتب نیس  .ا طرف دیگر ،مسائ و تغییر احوال جامعاه بهگوناهای
اس که نمیتوان تمام جزئیات را پیشبینی کرد .بناابراین قانونگاذار باه کار کلیاات و اصاول
مهاتب اکتفا میکند و تهبیق جزئیات را به م ریان و توضیح مبهمات را به آیندگان میسااارد.
بدینترتیب باب تفسیر در للم حقو همیشه مهر اس تا بهراحتی بتوان به ح واصا اماور
پرداخ ا (هاشاامی .)247-248 :1386 ،همچنااین تغییاار یااا اصاال قااانون اساساای ا شاایوۀ
دشوارتری نسب به اصال یا تغییر سایر قوانین برخوردار اس و نیز ثبات و دوام قانون اساسای
نسب به سایر قوانین ضرورت بیشتری دارد و اینکه لدول ا نصوص قاانون اساسای و ت ااو ا
آن مآزً به تباهی و اساد قدرت در جامعه من ر میشود ،ا ایانرو تفسایر رسامی و ز مازتباا
قانون اساسی ا چنان اهمیتی برخوردار اس که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صاراحتاً
بدان توجه کرده و احکام ز م را در این خصوص مقرر و مرجاع رسامی تفسایر یعنای شاورای
نگهبان را که با تصویب سهچهارم آنان ان ام میشود (اص  ،1)98تعیین نماوده اسا (مهرپاور،
 .)10 :1388بدینترتیب ،صالحی تفسیری شورای نگهبان ا سوی قاوۀ مؤسا تأییاد شاده
اس  ،اما وظایف این نهاد تنها به تفسیر قانون اساسی محدود نمیشود و سایر وظاایف همچاون
مهابق مصوبات قانونی م ل با قانون اساسی و شار  ،نظاارت بار انتخاباات و ارائاۀ نظرهاای
مشورتی در قانون اساسی برای آن پیشبینی شده اس (گرجای .)507 :1388 ،ا نکاات حاائز
اهمی در تفسیر شورای نگهبان ا قانون اساسی ،رویکردهای اخالقی شورای نگهبان در تفسایر
اس  .با توجه به استقصائات ان امگراتاه ،لمادهترین رویکردهاای اخالقای شاورای نگهباان در
تفسیر اصول قانون اساسی ،وظیفهگرایی \اخالقی اس که بدون توجه به نتی ۀ لم  ،پارداختن
به حقو و آ ادیهای شهروندان را در رأس قرار میدهد یا خودگرایی اخالقی اسا کاه بادون
تحاظ حقو و آ ادیهای شهروندان ،به ار یابی نتایج و دستاوردها منوط اس  .اماا اایادهگرایی
قالدهنگر ،میکوشد ا طریق سن ش المال با مالک قرار دادن قوالد اخالقی پذیراتهشده ،بااب
مفتو منفع طلبیها و تذتجوییهای جزئی و اردی در اخال اایدهگرایی لما نگر و اخاال
 .1اص  98قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :تفسیر قانون اساسی به لهدۀ شورای نگهبان اس
سهچهارم آنان ان ام میشود.

که با تصویب
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خودمحوری را ببندد و بیشترین اایده را برای بیشترین ااراد ،ی قوالد اخالقی به ارمغان آورد
(مواق و هادوی نیا .)37 :1388 ،با توجه به شمای مذکور در نوشتار حاضر تاالش شاده اسا ،
تفاسیر شورای نگهبان ا اصول قانون اساسی جمهوری اساالمی ایاران باا رویکردهاای اخالقای
مذکور تبیین و بررسی شود .در این باره سؤال اصلی تحقیاق ایان اسا کاه نظرهاای شاورای
نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی با کدام رویکردهای اخالقی قاب تبیین اسا و باه چاه
نتای ی منتج شده اس بهمنظور پاسخگویی به پرسشهای مهر شده ،ابتدا با کر نموناههایی
ا نظریات تفسیری شورای نگهبان که با رویکرد اخالقای خودگرایاناه تفسایر شادهاند ،بررسای
میشوند (بند .)1سا مرالهایی ا نظریات تفسیری که مبتنی بر اخاال وظیفاهگرایی اسا ،
تحلی میشوند (بند .)2در بند سوم به بررسی اخال اایدهگرایی قالدهنگر بهلنوان یک نظریاۀ
بهتر پرداخته میشود و در نهای مهمترین نتایج بحث ،همراه با پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.

رویکرد خودگرایی اخالقی در تفسیر قانون اساسی
 .1تعریف خودگرایی اخالقی
خودگرایی اخالقی 1،شااخهای ا نظریاههای اخالقای پیامدگرایاناه2یاا اای شناساانه3در اخاال
هن اری اس که میگوید ،آدمی باید هر آن چیازی و اقاه هماان چیازی را ان اام دهاد کاه
مصلح  ،سود ،منفع  ،مزایا یا خیر خود او (گروه ،حزب و )...را به بیشترین حد برساند ( نیگا
و همکااران .)257 :1392 ،خودمحاوری اخالقای باه دو شاک خودمحاوری اخالقای ااردی و
خودمحوری اخالقی کلی تقسیم میشود .خودمحوری اخالقی ااردی یاا شخصای ایان دیادگاه
اس که همگان اخالقاً باید در خدم منفع یا خیر شخصیِ من (یاا شخصای خااص) باشاند،
درحاتیکه خودمحوری اخالقی کلی میگوید که هر شخصی اخالقاً باید منفع یا خیر شخصای
خود را ب وید (للیا.)26 :1391 ،
خودگرایی هن اری که در السفۀ اخال بهلنوان یک نظریه اخالقی مهر میشود ،مالک و
معیار درستی و بایستگی لم را میزان ساود و ثمارات و تاذتی میداناد کاه بارای اارد باهبار
میآورد .ا اینرو این نظریه ،تنها توصیف صرف ا طبیع آدمی نیس  ،بلکه وظیفاه ،تکلیاف و
اتزام اخالقی اساسی را برای ما مشخص و همۀ ما را بدان توصیه و تحریض میکند .این نظریاۀ
اخالقی را میتوان به دو نحو دیگر تقسیم کرد .یک شک ا خودگرایی کاه ااراطیتارین شاک
آن اس  ،معتقد اس که همۀ ااراد به تحاظ اخالقی باید به نفع من لم کنند .نهتنها خود من
1. Ethical egoism
2. Consequentialism
3. Teleological theories
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باید در پی منااع خود باشم ،بلکه هر ک دیگری نیز باید به نفع من لما کناد .واضاح اسا
داا ا این نو خودگرایی بسیار مشک اس  .اما شک دیگار خاودگرایی اخالقای تاوجهی باه
ااعال دیگران و اینکه باید در پی نفع چه کسی باشند ندارد ،بلکه متمرکز بر راتار خود شاخص
اس  .این شک ا خودگرایی بهلنوان یک قالدۀ کلی معموزً چنین بیان میشود ،اال اخالقای
اتف ،تنها مانی اع ب را ان ام دهد که آن لم در م مو به نفع اال اخالقی اتف باشد.

 .1نمونه نظریات تفسیری مبتنی بر خودگرایی
تفسیر شاورای نگهباان در برخای ا اصاول قاانون اساسای همچاون اصاول 2175 1،44و 376باا
رویکرد خودگرایی اخالقی تبیینپذیر اس  .چنانکه در تاریخ  1379/4/2در خصوص نحاوۀ ادارۀ
صداوسیما و خصوصیسا ی شبکههای رادیویی و تلویزیونی و برداش های مختلفی که ا اصول
 175و  44قانون اساسی پیشآمده بود (با توجه به اینکه االب بخشهاای دوتتای در اصا 44
قانون اساسی خصوصیسا ی شدهاند ) ،ا شورای نگهبان درخواس تفسیر شد؛ شورای نگهباان
در نظریۀ تفسیری به شمارۀ  79/21/979مورخ  1379/07/10الالم کرد« :مهابق ناص صاریح
اص  44قانون اساسی در نظام جمهوری اسالمی ایران رادیو و تلویزیون دوتتی اس و تأسای
و راهاندا ی شبکههای خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو ،مغایر این اص اس  .بدین ه
انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصاویری ا طریاق سیساتمهای انای قابا انتشاار اراگیار
 .1اص  44قانون اساسی« :نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایۀ سه بخش دوتتی ،تعااونی و خصوصای باا
برنامهریزی منظم و صحیح استوار اس  .بخش دوتتی شام کلیۀ صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،با رگانی خاارجی،
معادن بزرگ ،بانکداری ،بیمه ،تأمین نیرو ،سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی ،رادیو و تلویزیون ،پس و تلگاراف
و تلفن ،هواپیمایی ،کشتیرانی ،راه و راهآهن و مانند اینها اس که بهصورت ماتکی لمومی و در اختیار دوتا
اس  .بخش تعاونی شام شرک ها و مؤسسات تعاونی توتید و تو یع اس که در شهر و روستا بر طبق ضاوابه
اسالمی تشکی میشود .بخش خصوصی شام آن قسم ا کشاور ی ،دامداری ،صانع  ،ت اارت و خادمات
میشود که مکم اعاتی های اقتصادی دوتتی و تعاونی اس  .ماتکی در این سه بخش تا جایی که باا اصاول
دیگر این اص مهابق باشد و ا محدودۀ قوانین اسالم خارج نشود و موجاب رشاد و توساعۀ اقتصاادی کشاور
گردد و مایۀ یان جامعه نشود مورد حمای قانون جمهوری اسالمی اس  .تفصی ضوابه و قلمرو و شرایه هر
سه بخش را قانون معین میکند».
 .2اص  175قانون اساسی« :در صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،آ ادی بیان و نشار ااکاار باا رلایا ماوا ین
اسالمی و مصاتح کشور باید تأمین گردد .نصب و لزل رئی سا مان صداوسیمای جمهوری اساالمی ایاران باا
مقام رهبری اس و شورایی مرکب ا نمایندگان رئی جمهور و رئی قوۀ قضاییه و م لا شاورای اساالمی
(هر کدام دو نفر) نظارت بر این سا مان خواهند داش  .خهمشای و ترتیاب اداره ساا مان و نظاارت بار آن را
قانون معین میکند».
 .3اص  76قانون اساسی« :م ل شورای اسالمی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
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(همانند ماهواره ،ارستنده ،ایبر نوری و ایره) برای مردم در قاتب امواج رادیویی و کابلی ایار ا
سا مان صداوسیمای جمهوری اساالمی ایاران خاالف اصا ماذکور اسا ( ».اتحای و کاوهی
اصفهانی .)78 :1397 ،با توجه به تفسیر اصول  44و  ،175شایان توضیح اس کاه دموکراسای
بدون وجود رسانههای خصوصی بیمعناس  .مردمسازری ا هر ناولی کاه باشاد ،بادون وجاود
رسانهها ی دیداری شنیداری ،ااقد محتواس  ،یرا آ ادی بیاان باا ابزارهاای بیاان آ اد شاناخته
میشود .در نسب سن ی رسانه و دموکراسی میتوان گف  ،دموکراسی بدون آ ادی بیاان معناا
ندارد و آ ادی بیان هم بدون آ ادی انتخاب ابزارهای آن مانند صداوسیما ،مهبولاات ،اینترنا ،
کتاب و...اساساً موضولی خاتی ا معنا خواهد بود (گرجی .)102 :1388 ،نظریۀ شورای نگهباان
در خصوص اصول  44و  ،175به تحاظ اصوتی با اشکال دیگری هم روبهروس  .در ایان نظریاه،
بهنظر میرسد شورا با گسترش انحصارات صداوسیما به توسعۀ دامنۀ اص  44پرداخته اس که
میتوان آن را در حو ۀ اخال خودگرایی بررسی کرد .بند «ب» نظریۀ تفسیری «انتشار و پخش
برنامههای صوتی و تصویری ا طریق سیستمهای انای قابا انتشاار اراگیار همانناد مااهواره،
ارستنده ایبار ناوری و ایاره بارای ماردم در قاتاب اماواج رادیاویی و کاابلی ایار ا ساا مان
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران» خالف اص  44تعبیر شده اس  .این در حاتی اسا کاه
انتشار و پخش برنامهها ی صوتی و تصویری در لصر کنونی تنها منحصار باه رادیاو و تلویزیاون
نیس و شبکههای گستردۀ اینترنتی نیز با اساتفاده ا سیساتمهای انای قابا انتشاار اراگیار
قادرند به پخش برنامهها ی صوتی و تصویری باردا ند و این مقوتۀ موضولات ا حو ۀ صداوسیما
خارج اس (هریسینژاد و انصاریپور.)282 :1393 ،
شورای نگهبان در نظریۀ تفسیری شمارۀ  3344مورخ  1367/10/7در پاسخ به درخواسا
رئی کمیسیون شوراها و امور داخلی م ل در خصوص تحقیق و تفحاص ا ابهاال انتخاباات
پانزده حو ۀ انتخابیه ،بیان کرد« :اص  76قانون اساسای شاام ماواردی ا قبیا مقاام معظام
رهبری ،م لا خبرگاان و شاورای نگهباان کاه ماااو م لا شاورای اساالمی میباشاند،
نمیشود» (اتحی و کوهی اصفهانی .)123 :1397 ،ا آن ا که م ل مظهر ارادۀ لموم و مبین
خواستههای آنان اس  ،باید باه نماینادگی ا ساوی ماردم بتواناد ا طریاق تحقیاق و تفحاص
مراقب های ز م و کاای را نسب به همۀ مقامات و نهادهای حکومتی ،بدینسبب که با حقاو
و آ ادیهاای مااردم سااروکار دارنااد ،بااهلم آورد تااا بدینوسایله ا انحااراف المااال حکااومتی
جلوگیری شود .قانون اساسی ،در این خصوص ،اختیار بسیار وسیعی را برای م ل قائ شده و
با کر لبارت (تماام اماور) در مفهاوم لاادی ،هماۀ مساائ داخلای و بیناتمللای و در مفهاوم
سا مانی ،تمام سا مانها و مقامات ،مشمول اص نظارت مذکور میشود .با وجود ایان اطاال و
لموم مصر در قانون اساسی ،نظریۀ تفسیری شورای نگهبان گساترۀ نظاارت اصا  76قاانون
اساسی را شام مواردی مانند مقام معظم رهبری ،م ل خبرگان و شورای نگهبان که ماااو
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م ل ا شااورای اسااالمیاند ،نمیدانااد .حتاای مااادۀ  198آییننام اۀ داخلاای م ل ا مصااوب
 1379/01/20برای اجرای اص مذکور ،دستگاههای یر نظار مساتقیم مقاام رهباری ،م لا
خبرگان رهبری و شورای نگهبان را مسترنا کرده اس  ،در این خصوص باید توجه داش که در
نظام مردمی جمهوری اسالمی ایران ،مشرولی تمامی مقامات و نهادها حتی نهاد رهبری ناشی
ا مردم اس و اص «تساوی رهبر با سایر ااراد مردم در برابر قاوانین» باهویژه قاانون اساسای،
چنین استرنای بیمزایایی را بههیچوجه نه میتوان توجیهپذیر دانسا و ناه ا ااتخاارات نظاام
برشمرد (هاشمی.)173-174 :1386 ،
همانطورکه مشاهده شد ،نظریاۀ تفسایری اصاول  44و  175قاانون اساسای باا گساترش
انحصارات ،صداوسیما را دوتتی میداند ،همچنین در نظریۀ تفسایری اصا  76قاانون اساسای،
مقام رهبری و م ل خبرگان و حتی شورای نگهبان را ا تحقیاق و تفحاص م لا شاورای
اسالمی موضو اص  76قانون اساسی که بر هماۀ اماور جامعاه و مقاماات اطاال لماوم دارد،
مسترنا کرده اس  .همانطورکه در تعریف خودگرایی اخالقی مذکور ااتاد ،میتوان گف در این
نظریات به جای بیشینه شدن خیر لمومی و تضمین حقو مل با رویکرد قاب تبیین و توضیح
با خودگرایی اخالقی ،اقدام به تفسیر شده اس .

 .2نقد و بررسی نظریات تفسیری اصول  44و  175و  76قانون اساسی با اخالق خودگرایی
ا شاخصههای رویکرد خودگرایی اخالقای در نظریاات تفسایری اصاول  175 ،44و  76قاانون
اساسی ،لدم سن ش دقیق پیامد المال ،دیدگاه ساه انگارانه نساب باه حقاو و آ ادیهاای
شهروندان و در نظر گراتن منااع و سود شخصی یا سا مانی هستند که نقد و بررسی میشوند:
الف) عدم سنجش دقیق پیامد اعمال :با توجه به اینکه پیامدهای هار لملای پیچیاده و
پیشبینیناپذیر اس و سن ش دقیق آنها ،لمالً ناممکن اس  ،چگونه شورای نگهبان در نظریاۀ
تفسیری اصول  44و 175و  76قانون اساسی ،به این نتی ه رسیده اس که آ ادی رساانهها یاا
نظارت محدود م ل (نماد مظهر مل ) بر همۀ امور میتواناد باه ساود و مصالح حاکمیا
من ر شود خودمحوری دیدگاهی نتی هگراس  .براساس این دیدگاه ،ار ش را برای خودمان در
نتایج الماتمان به حداکرر برسانیم .این قول حکایا ا آن دارد کاه قضااوت صاحیح در ماورد
اینکه چه چیزی درس اس  ،حتی در وضعیتی منفرد مستلزم پیشگویی صاحیح در ایان بااره
اس که ا هر اعلی که در آن موقعی میتوانید ان ام دهید ،چاه نتاای ی باهبار خواهاد آماد.
ز مۀ این پیشگویی هم آن اس که بتوانید بهدرستی ار یابی کنید که آن نتایج در بلندمدت بر
خیر شما چه اثری خواهد داش  .وتی پیشگویی قاطعانۀ نتایج حتی نتایج یک لم در سرتاسار
چنین دورۀ مانی بلندی ،خالف ممکنات اس (هوتمز 143 :1391 ،و .)144بیشاک دساتیابی
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به ار یابی دقیق ا نتایج واقعی و یقینی و تشخیص همۀ پیامادهای (گااه بیشامار) یاک لما
بسیار دشوار یا ناممکن اس  ،اکتفا و اتکا به تلقی و تصور اجماتی خود ا موضولات پیش رو ،در
محاسبۀ پیامدهای احتماتی ،بیشک ما را در دایرۀ خبه و خهاهای بسیار گراتار خواهاد کارد.
ا اینرو دس یا یدن به محاسبههای پیامدگرایانه در تحظۀ لم آنگوناه کاه خودگراهاا اتازام
میکنند ،به احتمال یاد ،نتایج بدتری ا جمله تردید و تحیار یاا اشاتباه و تعصابور ی باهبار
خواهد آورد(حسینی سورکی.)108 :1390 ،
ب) دیدگاه سهلانگارانه نسبت به حقوق و آزادیهای شههروندان :تفاسایر یادشاده ا
شورای نگهبان ا اصول  175 ،44و  76قانون اساسی ،اینگونه به هن متبادر میشود کاه ت اویز
و توجیه هر وسیلهای برای نی به اهداف هنی درس اسا  .ایان امار ممکان اسا پیامادهای
ناگواری را بهبار آورد و به نظر اصول اوتیۀ اخالقی و ارتکا ات درونی و حقو بنیادین شاهروندان را
مورد افل قرار دهد .در واقع موجب میشود که به برخی ار شهای اصی همچون آ ادی ،نگاهی
ابزارگرایانه پدید آید و ا سوی دیگر ،این احتمال میرود که نو نگاه به هماۀ اصاول و ار شهاای
دیگر ،ا جمله آ ادی و حفظ حرم  ،حقو  ،بهنولی با سه انگاری مواجه شوند .ا هماین روسا
که بسیاری ا تیبراتیس های معاصر ،نظریۀ خودگرایی اخالقای را نقاد کردهاناد (تساناف:1378 ،
 .)603اازونبر آن ،استدزل نظریۀ خودگرایی اخالقی را مبنی بر نادیاده گاراتن حقاو ااردی و
جمعی در تقاب با سود و مصلح حاکمی رد کردهاند (چنانکه در نظریۀ تفسیری شورا ا اصاول
 175 ،44و  76آمد) و معتقدند ،نگاه ابزاری و مصلحتی به نظریۀ خودگرایی اخالقی موجب تهدیاد
یا دس کم تحدید آ ادیهای حداقلی میشود ( بلوم.)12: 1373 ،
در برخی ا اصول قانون اساسی1جمهوری اسالمی ایران مصلح باهلنوان محادودی های
حقو و آ ادهای شهروندان قلمداد شده اس  .مصلح در تغ باه معناای ساود اسا و در
مقاب مفسده بهکار میرود .در تسان اتعرب آمده اسا ماراد ا مصالح  ،بهباود بخشایدن و
شایستگی اس (موسی اده .)59 :1388 ،مصلح در این معنا امری اس که با مقاصد انسان
در امور دنیوی و اخروی یا هر دو موااق باشد و نتی ۀ به دس آوردن منفعا یاا دااع ضارر
باشد (موسی اده .)59 :1388 ،نکتۀ شایان توجه در این تعریف و سایر تعاریف ،این اس کاه
در تعریف مصلح به هر دو بُعاد دنیاوی و اخاروی آن ت وجاه شاده اسا  .بناابراین مفهاوم
مصلح ا مفهوم منفع گستردهتر اس  ،چراکه منفع  ،تنها به جنبۀ دنیوی امور معهاوف
اس (حاج اده .)9 :1394 ،با توجه به گسترۀ مفهوم واژۀ مصلح  ،ایان مفهاوم میتواناد باه
ابزاری خهرناک برای امحای آ ادی تبدی شود ،چراکاه آنقادر گساترده اسا کاه میتاوان
به راحتی هر صدای مخاتف را به بهانۀ لدم مصلح سرکوب کرد .به همین سبب بایاد توجاه
 .1اصول  164 ،112 ،28و  175قانون اساسی.
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داش که این واژه به صورت کاامالً مضایق تفسایر شاده و ا تفسایرهای موساع و جها دار
به شدت خودداری شود .ا اینرو دیوان اروپاایی حقاو بشار در ماورد محادودی های آ ادی
بیان ،بر تفسیر مضیق تأکید دارد (قاری سید ااطمی .)154 :1389 ،حال با توجه باه کلای و
قاب تفسیر بودن مفهوم مصلح  ،معیار قضاوت دربارۀ مغایرت حقو و آ ادیها باا مصالح
کشور ،اهمی ویژه می یابد .در برخی کشورها تعیین معیارهای قضاوت دربارۀ مغایرت یا لدم
مغایرت آ ادیها با مصلح به لهدۀ دادگاه مستق اس ( .)Subhradipta, 2008: 77ا اینرو
بهتر اس  ،شورای نگهبان با رویکرد بی طراانه ،با توجه به رو حاکم بر قانون اساسای یعنای
تضمین حقو و آ ادیهای شهروندان ،به دور ا اخال خودگرایی و بهصورت مضایق اصاول
قانون اساسی را تفسیر کند .اما در قا نون اساسی ،تبعات ناشای اصا  112انکارناپاذیر اسا .
قانون اساسی در مقام تأسی صالحی های م مع تشخیص مصلح نظاام اظهاار مایدارد:
« م مع تشخیص مصلح نظام برای تشخیص مصلح در مواردی که مصوبۀ م ل شورای
اسالمی را شورای نگهبان خالف موا ین شر و یا قانون اساسای بداناد و م لا باا در نظار
گراتن مصلح نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ...تشکی میشود» .چگونه میتوان با
اینکه شورای نگهبان مصوبه ای را خالف قانون اساسی می داند ،به بهانۀ مصلح با ا تصویب
گذراند بیشک مصلح اندیشی مستتر در اص  112قانون اساسی داماان اصاول اخالقای و
حقو آ ادی شهروندان در قاانون اساسای را خواهاد گراا و شاورای نگهباان را در حاتا
منفعالنه قرار خواهد داد.
ج) توجه به سود شخصی و سازمانی :چنانکاه گفتایم ،در خاودگرایی اخالقای لاما
اخالقی به کسب بیشترین میزان سود شخصی یاا ساا مانی ملازم میشاود و در ایان میناه
چهبسا معاییر اخالقی و قوالد نادیده گراتاه شاود .ا ایان نظار خاودگرایی اخالقای ،بسایار
آسان گیر اس و دس هر لام اخالقی و هر دوت و حکومتی را در ان ام هر لملی ،به بها و
بهانۀ ای اد بازترین منفع با میگذارد  .این در حاتی اس که مهابق اص  9قانون اساسای:
«در جمهوری اسالم ی ایران آ ادی و استقالل و وحادت و تمامیا ارضای کشاور ا یکادیگر
تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفۀ دوت و آحاد مل اس  .هیچ ارد یا گروه یا مقاامی حاق
ندارد به نام استفاده ا آ ادی ،به استقالل سیاسی ،ارهنگای ،اقتصاادی و نظاامی و تمامیا
ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کن د و هیچ مقامی حاق نادارد باه ناام حفاظ اساتقالل و
تمامی ارضی کشور آ ادیهای مشرو را ،هرچند با وضع قوانین و مقررات ،سلب کند» .این
اص در حقیق نمود بینش وازی سیاسی -انقالبی مردم پا ا پیارو ی انقاالب و تشاکی
نظام جمهوری اسالمی بوده که ا ابتدای نهض انقالب ایران در قاتب شعار «استقالل ،آ ادی،
جمهوری اسالمی» در راهایمایی ها و تظاهرات مردمی جلاوه گر باوده اسا  .بار ایان اسااس
تدوینکنندگان قانون اساسی خود را ملازم باه انعکااس ایان بااور در کلیاات قاانون اساسای
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میدانستند با توجه به اینکه یکی ا پایه های ایمانی نظام جمهوری اسالمی ایران در اصا 2
قانون اساسی ،التقاد به کرام و ار ش وازی انسان و آ ادی تاوأم باا مسائوتی او در برابار
خداوند شناخته شده اس  ،ا اینرو ا منظر قانونگذار اساسی باا توجاه باه پایاههای ایماانی
مذکور« ،التقاد و ایمان» به آ ادی ،خود تضمینی برای حفظ آ ادی های مشرو اااراد اسا .
بدین ترتیب که اصول آ ادی ،استقالل و تمامی ارضی ز م و ملزوم یکدیگرناد ،یارا نباودن
آ ادی ابتکارات و مشارک های داوطلبانۀ مردمی را تضعیف میکند و در نتی ه داا ا کشور
و خالقی های پشتیبان استقالل به حداق توانایی می رساد (هاشامی .)221 :1387 ،تایکن
اص ( 9اص اصول کلی قانون اساسی) بدون هیچ ضمان اجرای مشخص و بدون ارجا باه
قانون لادی ،ا سوی قانونگذار اساسی به تصویب رسیده اس  .ا اینرو شورای نگهبان مشاابه
دادرس اساسی و پاسدار این میرا ملی باید در مواردی که مصوبۀ م لا شاورای اساالمی،
حقو و آ ادیهای قانونی شهروندان را سلب یا محدود میکند ،با استناد باه ایان اصا و ا
باب مغایرت با قانون اساسی ،مانع ا ز م ازجرا شدن مصوبۀ مربوط شاود .بار هماین اسااس
شورا باید در نظریات تفسیری با ملحوظ کردن رو حاکم بر قانون اساسی که تضامینکنندۀ
حقو مل اس  ،به تفسیر اصول قانون اساسی اقادام کناد و باه دتی اساتقالل یاا تمامیا
ارضی ،با دیدۀ سه انگارانه به حقو و آ ادیها ی شهروندان نگاه نکند.
اخال ماهیتی جهان شمول دارد و اتاً بیطرف اس  .دتیلی وجاود نادارد کاه ماا مناااع
خودمان را ارجح ا منااع دیگران بشماریم ،همانگونهکه بهوضو دتیلی بر ارجح بودن نژادها،
قبای یا ملی ها در استفاده ا حقو بنیادین انسانی نمیتوان یاا  .این اشاکال و اساتدزل
در رد مبانی خاودگرایی اخالقای ،بیشاک ا مهمتارین اشاکازتی اسا کاه بار خاودگرایی
میگیرند .بنابراین ،می توان نتی ه گرا که خودگرایی اخالقی با توجه به اشکازت ،ضاعفها
و نقایصش ،نظریهای پذیراتنی نیس  .اگرچه نظریهای تک اص اس و ساادگی دارد ،اتزامای
اخالقی را بر لهدۀ لام اخالقی می نهد و ا همین رو نیز به ظاهر ا تبعاات تعاارض اصاول و
اتزامات متکرر رهایی پیدا میکند ،اما به وضو اشکازت مبنایی دارد که به برخی ا آنها اشاره
شد .این نظریه همچنین به دتی اشکازت پیشگفته مقبوتی چندانی ندارد و چندان با لرف
و دیدگاههای لمومی سا گار نیس (سورکی .)214-215 :1385 ،با این وجود ایان چنانکاه
اشاره شد ،در برخی نظریات تفسیری ا جمله اصول  175 ،44و  76قاانون اساسای ،رویکارد
اخالقی شور ا قاب تبیین با خودگرایی اخالقی بوده اس که با افلا ا حقاو و آ ادیهاای
شهروندان در تأمین منااع ارگانها و سا مانها ی حکومتی یا حتی خود مفسر قانون اساسای
ان ام گراته اس .
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رویکرد وظیفهگرایی اخالقی در تفسیر قانون اساسی
 .1تعریف وظیفهگرایی اخالقی
نظریات وظیفهگرایانه1برخالف خوبی یا بدی نتایج یک لم یا قالده کاه نظریاات اای انگاراناه
اثبات میکنند ،مالحظاتی را در کار میآورند که میتواند یک لم یا قالده را صواب یاا اتزامای
گرداند؛ یعنی وجوه خاصی ا خود لم  ،ایر ا ار شای کاه باهوجود مایآورد (ارانکناا:1392 ،
 .)50-49بهلبارت دیگر ،وظیفهگرایان معتقدند که لم یا قالدۀ لم میتواند اخالقاً درس یا
اتزامی باشد ،حتی اگر بیشترین البۀ خیر بر شر را برای خود شخص ،جامعه یا جهاان باهوجود
نیاورد .آن لم یا قالدۀ لم ممکن اس صرااً بهدتی واقعی دیگری که مربوط به آن اسا ،
یا بهدتی طبیع خودش درس یا اتزامی باشد (ارانکنا .)47 :1392 ،در واقع ،در وظیفاهگرایی
مالک سن ش ااعال اخالقی وظیفه اس و حقانی ااعال ا یک اتزام ناشی میشود؛ اتزامی کاه
در خود لم نهفته اس و در نتی ه درستی و نادرستی ااعاال ا ات خاود اعا برمیخیازد؛
یعنی اع خوب قهعنظر ا پیامدهایش اتاً سزاوار تحسین اس و اع بد اتاً سزاوار تقبیح .در
وظیفهگرایی ،راتار درس براساس تکلیف معین میشود و راتاری کاه خیار (ساود) را باه حاد
اللی میرساند ،تزوماً درس نیس  .بر همین مبنا ،الماتی چاون درواگاویی ،خیانا و ارتکااب
جرائم و جنایات در هر حال مذموماند و کنشهایی مانند راستگویی ،واای باه لهاد ،احتارام باه
دیگران ،نیکوکاری و رلای قوانین در هر شرایهی ممدو اند (رستمی.)134 :1395 ،

 .2نمونه نظریات تفسیری مبتنی بر وظیفهگرایی اخالقی
نمونهها ی نظریات تفسیری شورای نگهبان که بر مبناای رویکارد اخالقای وظیفهگرایاناه قابا
تبیین هستند ،مربوط به اصول 222و  69قانون اساسی3اس  .در نظریۀ تفسایری شاورا ا اصا
 22قانون اساسی (به شامارۀ  )3525/60در خصاوص درخواسا ساوابق داوطلباان نماینادگی
م ل شورای اسالمی که ا سوی متصدیان و ارت کشور صورت میپذیرد ،شایان توجه اسا :
«بهطور کلی اطال دادن ا سوابق مربوط به تعرض به حیری اشاخاص طباق اصا  22قاانون
اساسی در ایر مواردی که قانون ت اویز مینمایاد ،جاایز نیسا » (اتحای و کاوهی اصافهانی،
1. Deontological theories

 .2اص  22قانون اساسی« :حیری  ،جان ،مال ،حقو  ،مساکن و شاغ اشاخاص ا تعارض مصاون اسا مگار در
مواردی که قانون ت ویز کند».
 .3اص « :69مذاکرات م ل شورای اسالمی باید للنی باشد و گزارش کام آن ا طریق رادیو و رو ناماۀ رسامی
برای اطال لموم منتشر شود .در شرایه اضهراری ،درصورتیکه رلای امنی کشور ای اب کند ،باه تقاضاای
رئی جمهور یا یکی ا و را یا ده نفر ا نمایندگان ،جلسۀ ایرللنی تشکی میشود»....
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 .)67 :1397اص  22قانون اساسی در مقام تأسی اص و قالدهای اس که به شاک لاام در
قسم اول اص بیان شده اس  .آنچه در ی اص آمده استرنایی بر این قالده اس ؛ بهلبارت
دیگر ،اص بر آ ادی ااراد و تعرضناپذیری حقو کرشده برای ایشان در صدر این اص اسا .
قانونگذار لادی در درجۀ اول و نهاد نگهبان قانون اساسی یعنی شورای نگهباان در درجاۀ بعاد،
باید کامالً مراقب کنند تا استرنائات قانونی وارد بر صدر این اص  ،دایرۀ شامول صادر اصا را
بهگونهای تنگ نکند که مصدا «تخصیص اکرر» شود .همانطورکه مالحظه میشود ،شاورا در
پاسااخ بااه استفساااریه ،رلای ا اص ا اخالقاای حیری ا اشااخاص را اوت ای باار حفااظ سااوابق
طبقهبندیشده میداند و الالم میدارد که ااشاگری و برمال کردن اسرار اشخاص اگر به تعارض
و حیری آنها من ر شود ،جایز نیس .
نمونۀ دیگر اص  69قانون اساسی اس که شورای نگهبان در راستای پاسخ به ناماۀ رئای
م ل وق (به شمارۀ  /77دال هاا تااریخ  )1359/10/16در خصاوص نحاوۀ انتشاار مشارو
مااذاکرات م لاا و محاادود ساااختن آن ،نظاار تفساایری خااود را بااه شاامارۀ م 54/تاااریخ
1359/11/8چنین مقرر داشته اس « :اص  69قانون اساسای صاراح دارد کاه بایاد گازارش
کام مذاکرات م ل شورای اسالمی ا طریق رادیو و رو نامۀ رسامی منتشار شاود .بناابراین
اکتفا به دو طریق پیشنهادشده خالف قانون اساسی میباشد» (اتحی و کوهی اصفهانی:1397 ،
 96و .)97در تحلی نظریۀ تفسیری اص  69قانون اساسی میتوان گف  ،ا نظر شورا جلساات
م ل  ،نمایش رسمی ایفای کارکردهای مهم قاوۀ مقنناه بهشامار مایرود .کیفیا تشاکی و
رسمی جلسات و چگونگی برگزاری آنها ا جمله اماور مهام در نحاوۀ ایفاای وظاایف پارتماان
محسوب میشود .قانون اساسی جمهاوری اساالمی ایاران و آیینناماۀ داخلای م لا شاورای
اسالمی تأکید دارند ،مذاکرات م ل شورای اسالمی بایاد للنای باشاد و گازارش کاما آن ا
طریق رادیو و رو نامۀ رسمی برای اطال مردم منتشر شود .اص للنی بودن ماذاکرات م لا
امری منهقی و مهم بهنظر میرسد ،چراکه یکی ا طر تضمین حقو و آ ادیهای شاهروندی،
للنی بودن جلسات م ل اس  .بدینترتیب که شهروندان ا کیفی کار منتخبان خود آگاهی
پیدا میکنند و در این صورت کار م ل در انظار لام قرار میگیارد و ااکاار لماومی قاادر باه
ار یابی کردار سیاسی نمایندگان خواهد بود .بیشک برقراری چنین ارتباطی موجب ارتقا و رشد
اکری و سیاسی مردم میشود و آنان را نسب به مسائ سیاسای اجتماالی خاویش لالقهمناد
می سا د و راه را برای تبادل نظرهای بین مردم و نمایندگان منتخب خود با میگذارد؛ در ایان
حات اس که م ل با درک مفاهیم و ااکار لمومی ،قادر به تصویب قوانین متناسب و معقول
خواهد بود و در صورت تأیید نهایی طر ها و توایح ،اهم قانون و در نتی اه اجارای آن تساهی
میشود (مظهری و همکاران .)390 :1398 ،بنابراین ،شورای نگهبان با استفاده ا نظر تفسایری
خود بر حقی که مهابق اص  69قانون اساسی برای شهروندان مقرر شده ،صحه گذاشته اس .
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در نظریات تفسیری ا اصول 22و  69قانون اساسی صرااً با توجه باه درساتی لما یعنای
مصونی حیری شخصی و اص للنی بودن م ل که مردم ا امور لامه و مهم کشاور مهلاع
میشوند و ا مصادیق حقو و آ ادیهای شهروندان محسوب میشاود ،شاورا باه الاالم نظریاۀ
تفسیری پرداخته اس  .این رویکرد بر پایۀ بیشینه کردن خیر و منفعا نیسا و چاون لما
حفظ حیری اشخاص و اص للنی بودن جلسات م ل اینفساه ا تحااظ اخالقای صاحیح و
دارای ار ش اس  ،مورد توجه نهاد مفسر قرار گراتهاند .ا اینرو با توجه به تعااریف ارائهشاده ا
اخال وظیفهگرایی ،اصول  22و  69قانون اساسی قاب تبیین با این رویکرد اس .

 .2نقد و بررسی نظریات تفسیری اصول  22و  69قانون اساسی با اخالق وظیفهگرایی
توجه به حقو و آ ادیهاای شاهروندان ا طریاق لما صاحیح ،حفاظ ار شهاای اخالقای و
بیتوجهی به نتی ۀ لم در تحلی نظریات تفسیری اصول  22و  69قاانون اساسای باا اخاال
وظیفهگرایی قاب توجه و بررسی اس :
الف) توجه به حقوق و آزادیهای فردی با تأکید بهر عمهل یه:ی  :در بررسای ایان
رویکرد میتوان گف که شورا نقش مربتی داشته اس  ،چون در تفسیر قانون اساسی ،حاامی و
نگهبان حقو و آ ادیهاای شاهروندان میشاود .باه هماین سابب وقتای میاان الماال قاوای
تأسی شده و قانون اساسی که مردم وضع کردهاند ،تعارضی پیش میآید ،ایان نهااد ،حقاو و
آ ادیهای مردم را براساس رویکرد وظیفهگرای اخالقی مرجح و برتار الاالم مایدارد .ا ایانرو،
شورای نگهبان باا رویکارد تفسایری وظیفاهگرایی اخالقای ،میتواناد تضامینکنندۀ حقاو و
آ ادیهای شهروندان باشد .به بیان دیگر در این رویکرد مقام مفسر هرچند اختیار لم وسیعی
در خلق قوالد حقوقی با توجه به شرایه مانی و مکانی دارد ،تکن در هر صورت ،در تفسیر خود
ار شهای اصی اخالقی جامعه و سیاس های لمومی مر انصاف و قوالد دموکراتیک را رلای
میکند (.(Adams, 2005: 79
مالک مشهور برای وظیفهگرایی ،تمایز آنها براساس توجه به رابهۀ خوب و درسا و مقادم
دانستن یکی بر دیگری اس  .بر همین اساس وظیفهگرایی را نظریه یا نظام اخالقی میدانند که
بر مفهوم تکاتیف (و حقو ) و آنچه درس اس  ،مبتنی بوده و بر آن اس که پارهای ویژگیهاا
در خود اع اخالقی ار ش اتی دارد .اخاال وظیفهگرایاناه در تقابا باا نتی اهگرایی کاه بار
تحصی نتی ه یا وضعیتی خوب تکیه میکند و نیز در تقاب باا اخاال اضایل بنیااد کاه بار
سیرت یاا مانش االا تأکیاد مایور د ،قائا باه آن اسا کاه تکلیاف و توصایه بار ار ش و
ار ش گذاری تقدم دارد و لملی درس اس که به انگیزۀ ادای تکلیف ان ام گیرد (للیا:1391 ،
 .) 21ا این منظر ،آنچه تکلیف شورای نگهبان اس  ،باید ان ام گیرد ،اارغ ا نتاای ی کاه ا آن
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پدید میآید .بهطور مرال ،اص للنی بودن م ل شورای اسالمی که موجاب آگااهی ماردم ا
وضع امور میشود ،درس اس  ،حتی اگر سبب رنج یا آسیب شاود و هتاک حیریا اشاخاص
نادرس اس  ،حتی اگر نتایج خوبی بهبار آورد.
ب) حفظ ارزشهای اخالقی :معیار مهم دیگری که برای تشخیص وظیفهگرایی ارائاه شاده
اس  ،نحوۀ واکنش آن به ار ش اس (کرسگارد .)110 :1376 ،ار شهای اخالقی اصول و قوانینی
هستند که مبنا و چارچوب تصمیمگیریهای ما را شک میدهناد .بار مبناای آمو ههاای اخاال
وظیفهگرایی ،وقتی در وضعیتی قرار میگیریم که م بور باشیم ا بین چند گزینه ،یکی را انتخااب
کنیم ،ابتدا گزینههایی را که با ار شهای اخالقای و قاانونی ساا گار نیساتند ،کناار میگاذاریم و
سا  ،ا میان آنچه باقی مانده ،بهترین گزینه را انتخاب میکنیم .برای نمونه ،در نظریۀ تفسایری
اص  22قانون اساسی ،شورای نگهبان با صحه گذاشتن بر ار ش حیری اشخاص و تأکید بر حفاظ
آن ،ا بین تفاسیر مختلفی که میتوانس ارائه کند ،حفظ و صیان ا آبارو و لارض را پذیراتاه و
تأکید داشته اس که بهطور کلی طبق اص  22قانون اساسای اطاال دادن ا ساوابق مرباوط باه
تعرض به حیری اشخاص در ایر مواردی که قانون ت ویز میکند ،جایز نیس .
ج) بیتوجهی به نتیجۀ عمل :همانطورکه گفتیم ،در خودگرایی اخالقی به خوبی نتایج و
ار شمند بودن آن برای اال یا سا مان مینگرد؛ وتای وظیفاهگرایی باه اصاول اخالقای مانناد
آ ادی ،لدات  ،احترام به حقو اشخاص ،وااداری به حقیق در رابهه با دیگران ،صرااً باهلنوان
اینکه آنها یک شخص هستند ،توجه میکند .مفهوم شخص انسانی مفهاومی بنیاادی در چناین
اصوتی اس (اترک .)31 :1389 ،به بیان دیگر در رویکرد وظیفهگرایانه ،شورای نگهباان ،توجاه
نمی کند که سود حاص ا آ ادی یک شخص چه نفعی به حال جامعه دارد ،اقاه باا توجاه باه
قانون اساسی و اصول مربوط به حقو و آ ادیهای شهروندان ،مهم این اس کاه هار شاهروند
(حتی یک نفر) ا حقو و آ ادیهای به رسامی شناختهشاده بهرهمناد شاود و ا مواهاب آن
اس تفاده کند .به تعبیری دیگر ،شورای نگهبان با تفسیر وظیفهگرایانه ا اصول قانون اساسی این
امکان را برای هر ارد و گروهی اراهم میآورد تا براساس آن وضاع اارد را سروساامان دهاد تاا
استعداد طبیعی خود را به کار اندا ناد .بادینترتیب در ایان ناو تفسایر حقاو و آ ادیهاای
شهروندان که در چارچوب قانون اساسی شک گراتهاند ،بدون هرگونه مصلح سان ی تأکیاد و
اجرا شوند .ا اینرو در رویکرد وظیفهگرایانه اخالقی شهروندی ا جمله مفاهیم نوپدیادی اسا
که بهطور ویژهای به براباری و لادات توجاه دارد و در نظریاات اجتماالی ،سیاسای و حقاوقی
جایگاه ویژهای پیدا کرده اس .
با همۀ این اوصااف شاایان کار اسا  ،هماواره مهلاق باودن قوالاد وظیفهگرایاناه ،ناهتنها بارای
وظیفهگرایان ،بلکه برای کسانی که مهابق آنها لم میکنند ،مسئلهسا بوده اسا  ،یارا براسااس آنهاا
هیچ استرنایی وجود ندارد .اما در ندگی واقعی هر رو باا ماواردی روباهرو میشاویم کاه ماا را م باور
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میکنند ،تا استرنا قائ شویم .بنابراین مهلق بودن چنین اصاول و قوالادی باه نظار درسا و صاحیح
نمیرسد .در حیات واقعی نیز ،ااراد دارای وظایف ،لالیق و مسائ و مشکالت مختلفیاند کاه هار کادام
احکام متفاوت را میطلبد .ا اینرو در مقاام تعاارض تکااتیف بارای اارد ،رویکارد وظیفهگرایاناه کماک
چندانی به ما نمیکند؛ بنابراین مهلق بودنِ تکاتیف در چنین شرایهی با تردید مواجه اس  .بارای مراال
با دق در اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که تمام ارکان نظام بایاد در ان اام وظاایف خاود
(ا جمله شورای نگهبان ،باید هنگام ارائۀ نظرهای تفسیری) به آن توجه کنند ،محادودی هایی ا جملاه
رلای مبانی اسالم ،رلای مصاتح ،حفظ استقالل کشور ،وحدت ملی و حفظ تمامی ارضی برای حقاو
و آ ادیهای شهروندان اس (قهبی و بهادری جهرمی .)74 :1395 ،ا اینرو شورای نگهبان با توجاه باه
قانون اساسی محدودی هایی دارد و نمیتواند همۀ حقو و آ ادیهاای شاهروندان را مهاابق باا اخاال
وظیفهگرایانه تضمین کند .همچنین بیشتر ایلسواان بر این باورند که اساتدزل اخالقای وظیفاهگرایان،
تنها نشاندهندۀ این اس که استدزل اخالقی ،آنقدر که اصات نفعیاان متعاارف اکار میکنناد ،سااده
نیس ؛ بهلبارت دیگر ،تنها چیزی که وظیفهگرایان بیان کردهاند ،ایان اسا کاه ایار ا نتاایج و پیاماد
المال ،وظیفه و انگیزه و نی اال نیز در لم مؤثر اس و باید مورد توجه قارار گیارد .ا ساوی دیگار،
گفته شده اس که نتایج پیامد المال در تعیین حقانی آنها ،تأثیر بهمراتب بیشاتری ا وظیفاه و انگیازۀ
اال دارند .در نتی ه ،اایادهگرایی در تعیاین درساتی و نادرساتی الماال ،ساهم بیشاتری نساب باه
وظیفهگرایی دارد .اازونبر موارد اشارهشده ،نظریات وظیفهگرایانه به اردگرایی اهمی میدهناد ،اماا باه
ا دیاد خیر لمومی به اندا ۀ کاای اهمیا نمیدهناد ،در مقابا  ،خودگراهاا باه خیار لماومی اهمیا
نمیدهند ،اما به ا دیاد خیر به نفع خاود و ساا مان خاود اهمیا ااراوان میدهناد (موحادی و گلازار
اصاافهانی)34- 35 :1390،؛ ا ایاانرو نظریااۀ اای ادهگرایی قالاادهنگر بااهلنوان یااک رویکاارد مهلااوب بااا
مرالهایی ا نظریات تفسیری شورا بررسی خواهد شد.

رویکرد اخالقی فایدهگرایی قاعدهنگر
 .1تعریف فایدهگرایی قاعدهنگر
اایاادهباوری ،سااودمندگرایی ،منفعاا گرایی یااا اصااات سااود 1،شاااخهای ا نظریااههای اخالقاای
پیامدگرایانه یا اای شناسانه در اخال هن اری اس  .هنری آر .وس  2،پیامدگرایی را بهلنوان نامی
برای یک نظریۀ اخالقی یا طبقاهای ا نظریاات اخالقای میداناد کاه الماال را بار مبناای ار ش
پیامدهای المال ار یابی میکنند (وس  .)249 :1396 ،اایدهگرایی در یک دستهبندی مشاهور باه
دو قسم لم نگر و قالدهنگر تقسیم میشود؛ مرجع و مقسم این تقسیم رویکردهای متفاوتی اسا
1. Utilitarianism
2. Henry R. west
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که اایدهگرایان در توس به اص سود و خیر ،اتخا میکنناد .اایادهگرایی لما نگر کاه ا آن باه
اایدهگرایی مستقیم یا اایدهگرایی نامحدود هم تعبیر میشود ،توجه و توس به هیچ قالده و قانون
کلیای را معتبر نمیشمارد و مستقیماً ااعال و نتایج و پیامدهای آنها را ار یابی میکند و طبق اص
سود به ار شیابی میپردا د .در واقع ،اایدهگرایی لم نگر ،در هر مورد جزئای و خااص مساتقیم و
بیواسهه به اص سود برای تبیین و تعیین آنچه درس و نادرس اس  ،تمسک میکند و با تأم
در اینکه کدامیک ا دو یا چند لم پیش رو تحقیق یا محتمالً بیشترین میزان سود و یا البۀ خیر
بر شر را ای اد میکند ،به ار شگذاری میپاردا د (ارانکناا .)90 :1392 ،اتبتاه آشاکار اسا کاه
مالحظۀ تکتک موارد و امور جزئی و انهبا مستقیم آنها با مفاد اص ساود ،تکلف اسا و بلکاه
مشک و ایرممکن اس و ا طرای ما را با مشکالت دیگری مواجه میکند؛ چهبسا ارد تح تأثیر
تعصبات و لواطف شخصی قرار گیرد یا با کمی ارص روبهرو شود یا اینکه بهسبب مشق این امر
به بیمبازتی و سه انگاری و افل تن در دهد .ا اینرو ،اایدهگرایان قالدهنگر ضمن تأکید بر نقش
قوالد لام و جاااتاده در مالحظات اایدهگرایانه برخالف اایادهگرایان لما نگر در االاب ماوارد ،باا
تمسک به یک قالده مانند قالدۀ معروف و متعارای همچون لدات یا واای به لهد و نظایر اینها به
تعیین درساتی و نادرساتی یاک لما در موقعی هاای خااص ،میپردا ناد .باه تعبیار دقیاقتر،
اایدهگرایان قالدهنگر ابتدا به قوالد لام اخالقی رجو میکنند و ایرمستقیم ا اصا ساود کماک
میگیرند .آنها ا این اص تنها در تعیین قوالد سودمند که به بیشینه شدن سود و ارتقاای درجاۀ
سعادت همگانی کمک میکند ،بهره میگیرند .اتبته باید توجه داشا کاه ا دیادگاه اایادهگرایان
قالدهنگر هم ،اص سود ،معیار نهایی برای ار یابیهای اخالقی اس  ،اما اقه بهنحو ایرمساتقیم و
در سهح قوالد لام به آن توس میجویند ،نه در هر مورد جزئی (حسینی سورکی.)98 :1390 ،

 .2نمونه نظریات تفسیری مبتنی بر فایدهگرایی قاعدهنگر
تفساایر برخاای ا اصااول قااانون اساساای همچااون اصااول  431و 249و  ،813قاباا تبیااین بااا
اایدهگرایی قالادهنگر اسا  .چنانکاه در تااریخ  1366 /10/24در خصاوص حاق اخاذ بهاره و
 .1اص « :43برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن اقر و محرومی و برآوردن نیا های انسان در
جریان رشد ،با حفظ آ ادی او ،اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابه یر استوار میشود:
 -5منع اضرار به ایر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باط و حرام»
 .2اص  :49دوت موظف اس ثروتهای ناشی ا ربا ،اصب ،رشوه ،اختالس ،سرق  ،قمار ،سوء استفاده ا
موقواات ،سوء استفاده ا مقاطعهکاریها و معامالت دوتتی ،اروش مینهای موات و مباحات اصلی ،دایر
کردن اماکن اساد و سایر موارد ایرمشرو را گراته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به
بی اتمال بدهد .این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرلی بهوسیلۀ دوت اجرا شود».
 .3اص « :81دادن امتیا تشکی شرک ها و مؤسسات در امور ت ارتی و صنعتی و کشااور ی و معاادن و خادمات
به خارجیان مهلقآ ممنو اس ».
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خسارات تأخیر تأدیه توساه دوتا و مؤسساات و شارک های ایرانای ا دوت هاا ،مؤسساات و
شرک های خارجی ا شورای نگهبان درخواسا تفسایر شاد؛ شاورای نگهباان نیاز در نظریاۀ
تفسیری به شمارۀ  9348مورخ  1366/10/24الالم کرد« :دریاا بهره و خسارات تأخیر تأدیه
ا دوت ها و مؤسسات و شرک ها و اشخاص خارجی که برحسب مبانی لقیدتی خود دریاا آن
را ممنو نمیدانند ،شرلاً م ا اس ؛ تذا مهاتبۀ وصول اینگونه وجاوه مغاایر باا قاانون اساسای
نیس و اصول  43و  49قانون اساسی شام این ماورد نمیباشاد» (اتحای و کاوهی اصافهانی،
 .)75 :1397مهابق اص  49قانون اساسی دوت موظف اس ثروتهای ناشای ا رباا ...،و ساایر
موارد ایرمشرو را بگیرد و به صاحب حق رد کند و در صاورت معلاوم نباودن او باه بی اتماال
بدهد .همچنین مهابق اص  43قانون اساسی یکی ا ضوابه مهم جمهاوری اساالمی ایاران در
تحقق استقالل اقتصادی جامعه ریشهکن کردن اقر و محرومی  ،منع ربا و دیگر معامالت باط
و حرام اس  .ا اینرو اخذ بهره و خسارات تأخیر تأدیه توساه دوتا  ،مؤسساات و شارک های
ایرانی ا دوت ها و مؤسسات و شرک های خارجی براساس قراردادهای منعقاده االاب ا ساوی
اطراف و مراجع خارجی مغایر با موا ین اسالمی و اصول مذکور قانون اساسی جمهوری اساالمی
ایران قلمداد میشود .اما شورای نگهبان مهابق نظریۀ تفسیری خود اخذ بهره و خسارت تاأخیر
تأدیه را ا شرک ها و مؤسسات خارجی م ا میداند (اایدهگرایی) .اتبتاه درصاورتیکه مهاابق
مبانی لقیدتی آنها صحیح باشد (اایدهگرایی قالدهنگر).
با لنای به اص  81قانون اساسی در این مورد که آیا شرک های خارجی طرف قارارداد باا
دستگاههای دوتتی ایران که در کشور خود به ثب رسیده و اعاتیا دارناد ،میتوانناد باهمنظور
ان ام امور قانونی و اعاتی های خود در حدود قراردادهای منعقده باا دوتا جمهاوری اساالمی
ایران به ثب برسند و اعاتی کنند یا خیر نخس و یر وق ا شورای نگهبان نظریاۀ تفسایری
درخواس کردند که شورا در نظریۀ تفسایری شامارۀ  1775ماورخ  1360/02/02بیاان کارد:
«شرک های خارجی که با دستگاههای دوتتی ایران قرارداد قاانونی منعقاد نمودهاناد میتوانناد
جه ان ام امور قانونی و اعاتی های خود در حدود قراردادهاای منعقاده طباق مااده  3قاانون
ثب شرک ها به ثب شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصا  81قاانون اساسای
مغایرتی ندارد» (اتحی و کوهی اصفهانی.)132 :1397 ،
امرو ه لوام رشد اقتصادی و اجتمالی بهنحوی در صحنۀ گیتی پراکنده اس که ت ماع
آن در هر کشوری بدون توس به لوام برونمر ی ایرممکن اس  .در کشورهای صانعتی و
پیشراتۀ دنیا شعور چگونگی برخورد با لواما اقتصاادی و حقاوقی سارمایه و در کشاورهای
توسعهنیااته مواد اوتیه و صحنۀ به نمایش گذاشتن چگونگی برخورد با آن قرار دارد .بنابراین
هر دسته ا کشورها برای راع نیا های اقتصادی و تهیه شرایه رشد اقتصادی نیا به دیگاری
دارند.گذشته ا ایان هریاک ا ایان دو م مولاه لواما در دو دساته کشاورهای صانعتی و
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توسعهنیااته بهگونهای پراکنده اس که بهنوبۀ خود هریک را نیا مند دیگری میکند.حرکا
لوام اقتصادی و بهکار گراتن این لوام در سهح دنیا ا کشوری به کشاور دیگار مساتلزم
جلب حمای ا بین لوام در کشور سرمایهپذیر اس  .تکن امرو ه در هیچ ک ای دنیاا ناو
سرمایهگذاری مستقیم مقبوتی نادارد و احساساات ناسیوناتیساتی ماانع اساتقرار ایان ناو
سرمایهگذاری اس یا اگر سارمایهگذاری ا ایان ناو در اواساه سادۀ بیساتم و قبا ا آن
استقرار یااته اس  ،مورد التراض شدید این نو احساساات اسا  .ا هماین رو در اصا 81
قااانون اساساای ممنولیا مهلااق متوجااه «دادن امتیااا » در مع نااای حقیقاای کلمااه اسا ،
بدین معنی که تشکی شرک ها و مؤسسات ت اری در اماور ت ااری ،صانعتی و کشااور ی و
معادن و خدمات اقه ا طریق الهای امتیا (و انحصار ) باید ممنو باشد .پ اگر ممنولی
مهلق را متوجه تشکی مؤسسات و شارک ها ی خاارجی باه هار لناوان و هار ناو (حتای
بهصورت مقاطعه) بسا یم ،درحاتیکه امکانات داخلی و دوتتای کشاور وجاود نداشاته باشاد،
امکان هرگونه سا ندگی ا میان خواهد را  .ا این رو دوت میتواند نه ا طریق امتیا  ،بلکاه
ا طریق سایر قراردادها (مانند مقاطعه) و با استفاده ا شیوهها ی رقابا و مزایاده و مناقصاه
ابتکار لم د ر تنظیم قراردادهای مقرونبهصراه وتو با خارجیان را در دس بگیرد ،تا ا ایان
طریق ،هم لمران و آبادی کشور دچار رکود نشود و هم آنکه با مراقبا تماام مناااع جامعاه
محفوظ بماند (هاشمی .)291 :1386 ،ا اینرو شورای نگهبان با رویکارد اایادهگرایای قالاده
نگر ،تأمین منااع جامعه ا طریاق سارمایهگذاری خارجی(اایادهگرایی) و باا توجاه بهقالاده
احترام به قرارداد با شرک های خارجی(اایدهگرایی قالده نگر) که با دستگاههای دوتتی ایران
قرارداد قانونی منعقد نمودهاند ،نظریه تفسیری خود را ارایه نمود.
مهابق تعریف ارائهشده ا اایدهگرایی قالدهنگر ،نظریات تفسایری ا اصاول  49 ،43و  81قاانون
اساسی بارویکرد اخالقی اایدهگرایی قالدهنگر قاب تبیین اس  ،چراکه شورا در این نظریاات ابتادا باه
یک قالدۀ لام اخالقی مانند احترام به لقاید دینی و احترام به قراردادهای منعقده تمسک کارده و باا
توجه به سود و منفعتی که برای جامعه حاص میشود (خیر لمومی) ،اقدام به تفسیر کرده اس .

 .3نقد و بررسی نظریات تفسیری اصول  43و 49و  81قانون اساسی باا اخاالق
فایدهگرایی قاعدهنگر
تمسک به قالدۀ اخالقی همراه با توجه به پیامد المال و خیر لمومی ،موجب اازایش کارامادی
خواهد شد .در ادامه به نقد و بررسی نظریات تفسایری اصاول  49 ،43و  81قاانون اساسای باا
شاخصهای رویکرد اخالقی اایدهگرایی قالدهنگر میپردا یم.
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الف) توجه به قاعدۀ اخالقی :چنانکه اشاره شد ،اایدهگرایی قالدهمحور ،دیادگاهی اسا
که براساس آن درس بودن یک لم را باید بر مبنای خوب یا بد بودن قالدهای تعیین کرد که
هر اردی میبایس در شرایه مشابه به آن لم کند؛ یعنی با استفاده ا قوالد لام تأکید دارند
و معتقدند نباید و نمیتوان در هر موقعی جزئی به سن ش پیامادها دسا یا یاد ،بلکاه بایاد
قوالدی را که بیشترین میزان سود را بهبار میآورند ،مالک درستی و ار شگذاری المال تحااظ
کرد (نصیری .)19 :1389 ،برای مرال ،طبق اایدهگرایی قالدهمحور ،شاورای نگهباان در نظریاه
تفسیری اص  81قانون اساسی باید این امر را در نظر بگیرد ،اگر اجا ۀ ثب شرک های خارجی
که با طرف ایرانی قرارداد دارند ،داده نشود ،چه نتای ی در پی خواهد داش  .باید ا خود بارسد
که اگر این لم  ،کاری لمومی یا ضابههای کلی شود ،چه پیامدهایی دارد .بنابراین اایادهگرایی
قالدهمحور به نتاایج لاام شادن و قالاده شادن آن کاار ،نظار دارد .باه بیاان دیگار ،براسااس
اایدهگرایی قالدهمحور باید بارسیم بهتارین کاار چیسا بارای نموناه در هماین مراال ،چاه
قالدهای در صورت تبعی کشور ا ثب و اجا ۀ اعاتیا شارک های خاارجی در ایاران نتاایج
بهتری دارد ا اینرو در رویکرد اخالقی اایدهگرایی قالدهنگر نقش قوالاد اخالقای بسایار حاائز
اهمی اس و برای دستیابی به حقو اساسی اخال گرا که تضمینکنندۀ حقاو و آ ادیهاای
شهروندان اس  ،باید به کلی و اطال هن ارهای اخالقی قائ باشیم .در ایر ایان صاورت ،هار
جامعهای و هر مانی اخال خاصی را اقتضا میکند که بر مبنای آن ،حقو اساسی نیاز توجیاه
اخالقی پیدا خواهد کرد .در نتی ه ،باید ا ایع انسانی مانند بردهداری ،نس کشی یاا شاکن ه را
به این دتی که در یک نظام التقادی خاص به تحاظ اخالقی موجه شمرده میشاود ،در حقاو
اساسی باذیریم و آن را موجه تلقی کنیم .پ ارائۀ رویکرد اخالقی در حقو اساسی به این امر
وابسته اس که اطال و جهانشموتی قوالد اخال پذیراته شود .بر این اساس ،اصاول اخالقای
مبتنی بر قوالد کلیاند که بهطور وجدانی قاب درک و تصدیقاند .باداه حسان لادل و قابح
ظلم برای همۀ ااراد در هر مان و مکاانی قابا درک اسا (اقیهای و اقیهای والظای:1391،
 .)152بدینسبب اس که گفته شده ،اایدهگرایی قالادهنگر نگااهی همانناد اخاال وظیفاهگرا
دارد و معتقد اس که اص و قالدۀ واای به لقد و قرارداد در نظریۀ تفسایری اصا  81قاانون
اساسی چون در م مو نفع بیشتری برای جامعه دارد ،باید در هر حاتی اجرا شود ،حتی اگر در
موارد خاصی ضرر بیشتری داشته باشد.
ب) توجه به نتیجۀ عمل و خیر عمومی :باید توجه داش کاه تحلیا وظیفاهگرایان باا
اایدهگرایان قالدهنگر در درستی واای به لقد و قرارداد متفاوت اس ؛ وظیفاهگرا آن را بهسابب
درستی اتیاش اتزامی میداند و اایدهگرای قالدهنگر بهلل نتاایج ساودمندش بارای جامعاه.
بنابراین مخاتف و نزا اصلی وظیفهگرایان با اایدهگرایان قالدهنگر در این اسا کاه میگویناد
لم ا بهساابب نتااای ش ،اتزاماای یااا ایراتزاماای ،درس ا یااا نادرس ا میشااود .وظیفااهگرایی
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میگوید واای به قرارداد باید ان ام گیرد ،حتی اگر نتایج خوبی نداشته باشد .ا ایانرو مادااعان
اایدهگرایی قالدهنگر ،همانند وظیفهگرایی بر نقاش محاوری قوالاد در اخاال  ،تأکیاد دارناد و
معتقدند که معموزً (اگر نگوییم همیشه) باید با توس به یک قالدۀ اخالقی مشخص کنایم کاه
در موارد جزئی چه کاری ان ام دهیم .اما بارخالف وظیفاهگرایان ،ایان نکتاه را میاازایناد کاه
همیشه باید قوالد را با این سؤال مشخص کنیم که کدام قالده بیشترین خیر لماومی را بارای
جامعه اراهم میکند .به سخن دیگر ،پرسش این نیس که کدام لم بیشاترین ساود را دارد،
بلکه باید دانس که کدام قالده دارای بیشترین سود اس  .بدینترتیب ،اص سود نه در تعیاین
نو لم جزئی ،بلکه در تعیین نو قالدهای که باید براساس آن لم کرد ،دخی اس  .در این
دیدگاه ،انتخاب قالده یا ابقا یا تعویض و ت دیدنظر در آن باید بر پایۀ سود آنهاا صاورت پاذیرد.
بنابراین معیار نهایی سود اس  ،اما نه در سهح احکام جزئای ،بلکاه در ساهح قوالاد (نصایری،
 .)20 :1389برای مرال شورای نگهبان مهابق نظریاۀ تفسایری کاه ا اصاول  43و  49داشاته
اس  ،اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ا شارک ها و مؤسساات خاارجی بار مبناای ساود و
منفع جامعه م ا میداند و ا همین رو قالدۀ اخالقی که بتوان اخذ سود را توجیه و براساس
آن لم کرد ،قالدۀ احتارام باه لقیاده و دیان معاین کارده اسا  .در نتی اه در اایادهگرایی
قالدهنگر ا یک طرف ،منااع جامعه ا طریاق ساود و منفعتای کاه شناساایی میشاود ،تاأمین
میگردد و ا طرف دیگر ،چون متکی به یک قالدۀ اخالقی درسا اسا  ،حقاو و آ ادیهاای
شهروندان هم تضمین میشود.
ج) افزایش کارامدی در نظریۀ اخالقی فایدهگرای قاعدهنگر :مقوتاۀ شاهروندی وقتای
تحقق مییابد که همۀ ااراد یک جامعاه ا تماامی حقاو مادنی و سیاسای برخاوردار باشاند.
همچنین به ارص های موردنظر ندگی ا حیث اقتصادی و اجتمالی دسترسای آساان داشاته
باشند .ضمن اینکه شهروندان بهلنوان الضای یک جامعه در حو ههای مختلف مشارک دارند و
در برابر حقوقی که دارند ،مسئوتی هایی را نیز در راستای ادارۀ بهتار جامعاه و ای ااد نظام بار
لهده میگیرند ،شاناخ ایان حقاو و تکااتیف نقاش ماؤثری در ارتقاای شاهروندی و ای ااد
جامعهای براساس نظم و لدات دارد .ا جمله مسائ مهم حقو شهروندی در قاانون اساسای و
شر مقدس اسالم ،توجه به کرام انسان بهلنوان اشرف مخلوقات ،ار ش حیات و ندگی ااراد،
برابری بدون توجه به نژاد ،رنگ ،پوس و ،...هدامند کردن خلق انسان و بیهوده نبودن ندگی
انسان اس  .ا اینرو مفسر قانون اساسی با توجه به محدودی های مقرر در قانون اساسی و ارادۀ
واضعان آن که تضمین حقو مل اس  ،باید قانون را تفسیر کند .(Miller & Huscroft, 2001:
) 17-16در این حات اس که براساس اخال اایدهگرایی قالدهنگر قانون اساسی تفسایر شاده
اس و خیر لمومی و حقو و آ ادی شهروندان تضمین خواهد شد.
کارامدی ا مهمترین شاخصههای لملکرد مرب یک سیستم در جه اهداف و برناماههای
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ا پیش تعیینشده اس  .به بیان دیگر ،کارامدی ا ابزارهای سن ش مواقی در هار دساتگاه و
سا مانی محسوب میشود .به این ترتیب ناکارامدی مساوی اس با موجه نبودن اداماۀ اعاتیا .
در این صورت تصمیمسا ان باید باه سام و ساوی برناماههای دیگار حرکا کنناد .در واقاع
کارامدی اگرچه مفهومی ا للم مدیری اس  ،بهسرل جای خود را در قاتب مفااهیم بنیاادین
حقوقی با کرده و ا ارکان مهلوبی حکوم شده اس .
برخی (حبیبنژاد ،)227 :1398 ،لقیده دارند محاسبۀ سود و یاان و تصامیمگیری براسااس
نتایج ممکن اس  ،به رشد و کارامدی یک نظام سیاسی من ر شاود .تکان ایان تحلیا نمیتواناد
صحیح باشد ،یرا باید در کنار مفهوم کارامدی به پایداری آن نیز توجه کارد .باه بیاان دیگار یاک
حکوم یا دستگاه حکومتی کارامد ،دستگاهی اس که بتواناد باا بهرهگیاری ا امکاناات موجاود
حداکرر با دهی لمومی یعنی «رضاای لماومی» و «تحقاق اهاداف اساسای» منادرج در قاانون
اساسی و اسناد بازدستی را اراهم آورد .ا اینرو تفسیر اصول قانون اساسی بر مبنای ساود و یاان
(آنچنانکه در نظریۀ خاودگرایی آماد) یاا صارف توجاه باه حقاو و آ ادیهاای ااردی (نظریاۀ
وظیفهگرایی) موجب کارامدی نظام نخواهد شد ،به بیان بهتر ،صرااً ممکن اس با تضییع حقو و
آ ادیهای شهروندان موجبات اازایش موقتی قدرت دوت را ااراهم کناد یاا باا تحدیاد قادرت و
تقویا اردگرایاای ،حاکمیا را در حمایا مناسااب ا محایه اجتمااالی دور نگااهدارد .بنااابراین
کارامدی نظام سیاسی بر مبنای آنچه در نظریۀ اخالقی اایدهگرایی قالدهنگر مذکور ااتاد ،ا طریق
لم یا قالدۀ لملی اس که بر مبنای قوالد اخالقی ،بیشترین خیر لامه حاص شود.

نتیجهگیری
با نگاهی به رویۀ شورای نگهبان بهلنوان مفسر قانون اساسی مبرهن شد که این نهااد دسا کم
در تفسیر اصول قانون اساسی رویکرد اخالقی خودگرا ،وظیفهگرا و اایدهگرای قالادهنگر داشاته
اس  .چنانکه مقاتۀ حاضر نشان داد ،رویکرد خودگرایی شاورا میتواناد تحدیاد حقاو و آ ادی
شهروندان را در پی داشته باشد ،چراکه تنها اتزام یک خودگرا ای اد بیشترین سود برای خود یاا
گروه مدنظر خود اس  .در این صورت اص سود شخصی یا سا مانی ،هماۀ اصاول و ار شهاای
دیگر ،ا جمله آ ادی ،حقو ااردی و کراما انساانی را باه حاشایه میبارد .ا ایانرو رویکارد
خودگرایی نمیتواند به استحکام و استقرار بیشتر قانون و تضمین حقو و آ ادی شهروندان کاه
ا مهمترین رسات های قانون اساسی اس  ،کماک کناد .ا طارف دیگار ،باا نموناههایی کاه ا
نظریات تفسیری کر شد ،اصوزً شورای نگهباان رویکارد وظیفاهگرایی اخالقای داشاته اسا ؛
بدینمعنی که بدون توجه به اینکه سود حاص ا تحدید حقو و آ ادیهای شهروندان چیس ،
اراهم کردن آن را برای هر شهروند یک تکلیف میداند .وظیفهگرایی ،احترام باه خاود ار ش را
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اتزامی میداند ،اارغ ا اینکه این راتار چه نتای ی در پی داشته باشد .اما ا آن ا کاه مهمتارین
شاخصهای که رویکرد اخالقی وظیفاهگرایی دارد ،شاخصمحوری (اردگرایای) و ار شمحاوری
اس و صرااً به قالده توجه دارد ،اما به ا دیاد خیر و منفع لماومی باه انادا ۀ کااای اهمیا
نمیدهد ،ا اینرو در این مقاته نظریۀ اایدهگرای قالدهنگر بهلنوان رویکردی بهتر که هام ساود
جامعه (منااع لمومی) در آن ملحاوظ میشاود و هام حقاو آ ادیهاای شاهروندان را تاأمین
میکند ،پیشنهاد میگردد .در اایدهگرایی قالدهنگر برخالف اخال خاودگرایی ،ساود ماوردنظر
کلی و لمومی دارد و ا طرف دیگر ،در ایان نظریاه خاوبی یاا بادی ااعاال بارخالف اخاال
وظیفهگرایی که بهصورت جزئی مربوط به موقعی خااص اااراد تعیاین میشاود ،نباوده؛ بلکاه
مربوط به سودی اس که طبق قوالد اخالقی و با در نظر گراتن حقو و آ ادیهای شاهروندان
حاص میشود .ا اینرو نظریۀ اایدهگرایی قالدهنگر نقش بیشتری در ساا گاری قوالاد اخالقای
کلی و لقالنی با اصول حقو اساسی خواهد داش  .بنابراین مهابق نمونه نظریات تفسایری کاه
ا شورای نگهبان آورده شد ،اایدهگرایی قالدهنگر منفع بیشتر برای بیشترین ااراد ،بیشاترین
لمق ،طوزنیترین و ثمربخشترین منفع  ،همراه با بیشترین نتایج مهلوب احتماتی را دارد.
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