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Abstract 
The process of interpretation needs an interpretive theory more than it needs 

methods and schools of interpretation. A theory that responds well to the essential 

question of the nature of interpretation and legitimizes the interpretation provided by 

the interpreter. This paper, using a descriptive-analytical approach and utilizing 

library resources, attempts to respond to the question of what constitutes the correct 

interpretive theory and what its elements are. For this purpose, it will introduce the 

“ijtihadi” (scholarly effort) interpretation theory. This theory considers interpretation 

as  part of the legal system and its response to the issue at hand. Furthermore, 

considering the two important pillars of any legal system namely the principles and 

goals of the system, this theory believes that correct interpretation is an 

interpretation that from an existential point of view is based on the foundations of 

the legal system and from a functional point of view fulfills the objectives of the 

legal system. 
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 چکیده
های تفسیری باشد، نیازمندد مفودیم    فرایند تفسیر پیش و بیش از آنکه نیازمند مکاتب و روش

ای که به پرسش کالن چیست  تفسیر پاسخ قابل قبیل  بدهد به نام نظریۀ تفسیری است؛ نظریه
 -شده از سدیی مفسدر باشددي ایدا م الده بدا روش تی دیف        سنج تفاسیر ارائهو بتیاند مشروعیت
ای، در پاسخ به ایا پرسش کده نظریدۀ تفسدیری  دحی      گیری از منابع کتابخانهتحلیل  و بوره
را ارائه کرده که اوالً تفسیر را جزئد  از  « نظریۀ تفسیر اجتوادی»های  دارد، مؤلفهچیست و چه 
داند؛ ثانیاً با تیجده بده دو رکدا مود      نظام ح یق  به مسئلۀ میرد ابتال م  پاسخنظام ح یق  و 

، معت د است تفسیر  حی ، تفسیری است کده در بععدد   «اهداف»و « مبان »نظام ح یق  یعن  
 کنندۀ اهداف نظام ح یق  باشديه از مبان  نظام ح یق  و در بععد کارکردی تأمیاوجیدی برآمد

 

 کلیدواژگان
مثابۀ پاسخ نظام ح یق ، نظریۀ تفسدیری،  تفسیر قانین اساس ، شیرای نگوبان، نظریۀ تفسیر به

 نظریۀ ح یق ي

___________________________________________________________________ 
 .الملل دانشگاه امام  ادق )ع(، توران، ایراندانشیار گروه ح یق عمیم  و بیا ي1

Email: t_habibzadeh@isu.ac.ir 

 )نییسندۀ مسئیل(ي ، توران، ایرانمدرس تیه تربح یق دانشگا ۀدانشکداستادیار گروه ح یق عمیم ،  ي2
Email: m.bahadori@modares.ac.ir  

 ياستادیار گروه ح یق عمیم ، دانشکدۀ ح یق دانشگاه علیم قضای  و خدمات اداری، توران، ایران ي3
Email: m.asghari@ujsas.ac.ir 

 20/11/1330تاریخ پذیرش:  - 12/80/1330تاریخ دریافت: 

mailto:t_habibzadeh@isu.ac.ir/


 1041پاییز ، 3، شمارۀ 12فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1241

 مقدمه
ت خدا،، میضدیع     دیر  یرت عام و تفسیر قانین اساس  بده مفویم و ضرورت تفسیر قانین به
ای از ای مو  مطرح بیده استي هرچندد در برهده  عنیان مسئلهاست که همیاره در عل  ح یق به

(، 201: 1301های  با استناد به کفایت قانین و جامعیت و مانعیدت آن )کاتیزیدان،   زمان، دیدگاه
فطدری و  ( و نیز اعت اد بده جامعیدت ح دیق    484: 1332پرهیز از ن ض تفکیک قیا )منتسکیی، 

( منکر ضرورت تفسیر قیانیا بیدند، امدا بدا   424: 1303انعکاس آن در قیانیا میضیعه ) انع ، 
ها، امروزه غلبه با دیدگاه  است که ضرورت تفسدیر قدانین را   روشا شدن نادرست  ایا دیدگاه

 دانديبه امری بدیو  نزدیک م 
ای که برای تدویا آن سبب فلسفهتریا دالیل ایا دیدگاه آن است که قانین بهاز جمله مو 

تیاند همیاره متحیل باشد و قانینگذار نیز بدا  بخش  به جامعه، نم در نظر گرفته شده، یعن  نظ 
گینده  شفاف و روشدا بنییسدد کده نیداز بده هدی        آنچنانتیاند قانین را وجید تالش بسیار، نم 
ماند و که از چش  او پنوان م  ، چراکه همیاره برخ  میضیعات  وجید دارد1تفسیری پیش نیاید

های میجدید در  و حت  گاه از سر حکمت از ظرفیت یابددر فرایند اجرای قانین بروز و ظویر م 
: 1303پدووه،  ایا دالیل در کندار دالیدل متعددد دیگدر )داندش      2کندياجمال و ابوام استفاده م 

___________________________________________________________________ 
واسطۀ اهمدال قانینگدذار  دیرت    های غیرمیجه میجید در قیانیا که بهیا اجمال ایا سخا به معن  تیجیه ابوامي البته 1

مجلد  شدیرای    0/7/1308قانین مدیریت خدمات کشیری مصیب  80مادۀ  4گرفته است، نیستي برای مثال بند 
بگیدر  ن زن شداغل و بازنشسدته و وظیفده   کارمنددا  يييمنددی و اوالد  عائله ۀهزینکمک»اسالم  که م رر کرده است: 

تنودای   باشد و یا خدید بده  کل  م  ۀمشمیل ایا قانین که دارای همسر نبیده و یا همسر آنان معلیل و یا ازکارافتاد
ورتد   ، بده  «شدیند مندد مد   مندی میضیع ایا بند بورهعائله ۀهزیناز مزایای کمک ،متکفل مخارج فرزندان هستند

وجدید آورده و  مندی به زنان مجدرد کارمندد دولدت را بده    العادۀ عائلهشائبۀ امکان اعطای فیقتنظی  شده است که 
از سدیی هیدأت عمدیم  دیدیان عددالت اداری منجدر        10/7/1338میرخ  814-811حت  به  دور دادنامۀ شمارۀ 

بالغد   هدای کلد  قانینگدذاری ا   سیاسدت  3بندد   4و  3هدای  شده است؛ بلکه مسدتند بده حکد  م درر در قسدمت     
«  و ا دطالحات ح دیق   اتید اسدتحکام در ادب »و نیز « شفافیت و عدم ابوام»م ام معظ  رهبری که بر  8/7/1330
االمکان و مادام که مصدلحت  نییس  مطلیب تأکید کرده است، قانینگذار میظف است حت های قانینعنیان مؤلفهبه

 تا نیاز به تفسیر به حداقل برسديباالتری وجید ندارد، قانین را شفاف و بدون ابوام بنییسد 
قدانین اساسد  و چراید      111نایب رئی  مجل  بررس  نوای  قانین اساس  در خصدی، نحدیۀ تنظدی  ا دل      ي2

از نظدر   دید خیاست بگی م حاًیکرده بیدند که  ر  یتنظ یابتدا ا ل را طیر»معت دند: « رجل»استفاده از واژۀ 
حاضدر در   یاز ف ودا   چدین آرا  مخدالف حتد    ؛اوردین یرأ ایشیند که اجمویر  یتیانند رئ بانیان نم  اسالم

معلدیم باشدد کده      ول ؛نشید دهیبست کشبه با   یرت درآمد که قانین اساس ایبه ا ایبیدي بنابرا ادیجلسه ز
  است کده قدانین اساسد    ایعرض ما ا ایبنابراييي ردیهمچنان میرد تیجه قرار بگ دیله در روند زمان بائمس ایا
له را ئمسد  ،راجع به زنان الًتیانند زمامدار باشند و فع م  رجال مذهب  عنیمسل  را گفته است،  قدرِ ،آن  ،علف

را  اید تیان ا  یرت روشا آماده شیدي در آن میقع مآن به ۀگسترد  ف اهت ۀنیکه زم مسکیت گذاشته تا وقت
 (ي18-10: 1338)بوشت ، « دیو به آن مرحله رس ساندر بیمطرح کرد و به تصی
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ورت تفسدیر قدانین و بلکده    ( غلبۀ نظری و عمل  را به دیدگاه  داده است که از ضدر 237-238
 گییديبداهت آن، سخا م 

 یرت عدام اقامده شدده اسدت، تیجده بده       در کنار دالیل  که در خصی، ضرورت تفسیر قانین به
های اختصا   قانین اساس  مانند کل  بیدن، انتزاع  بیدن، ثبات و  دبۀۀ اخالقد  داشدتا و    ویوگ 

( 14-13: 1337دای  و بودادری جورمد ،   نیز ضرورت رشد مندابع و ادبیدات ح دیق اساسد  )کدخد     
کنندۀ ضرورت تفسیر قانین اساس  استي مجمیع ایا دالیل پدای تفسدیر را در کندار مفداهیم      اثبات

 4عنیان اجزای نظام ح یق  به عر ۀ عل  ح یق باز کرده استي، به3و رویه 2، عرف1همچین هنجار
ي بده همدیا منظدیر در طدیل سدالیان      تر از اثبات ضرورت تفسیر، فرایند عملیدات  آن اسدت  مو 

مختلف تفسیری پا به عر ۀ وجدید نوداده و هریدک بدرای نیدل بده        8و رویکردهای 1متمادی، مکاتب
 7اندد های  همچین روش تفسیر منط  ، روش تفسدیر ا دیل  و ييي بودره گرفتده    م ا د خید، از روش
سبب وجه انسان  خید، همدیاره  ه(ي با وجید ایا، مفسر قانین اساس  ب178: 1380)جعفری لنگرودی، 

رو فراز و فرودهای  در سه حدیزۀ بیدنش، گدرایش و کدنش در فرایندد تفسدیر داشدته و دارد و ازایدا        
تیان وی را ملزم به تبعیت از مکتب خا، یا روش خا،، برای تفسیر کدل قدانین اساسد  کدرد؛     نم 

ام تفسدیر برگزیدده اسدت، بده     تیان از وی خیاست اگر مکتب یا روش خا   را بدرای انجد  هرچند م 
؛ اما ایا سخا بده  0الزامات آن نیز پایبند باشد و در ا طالح اذن در ش   را، اذن در لیازم آن نیز بداند

___________________________________________________________________ 
1. Norm 
2. Custom 
3. Construction 

 The New Originalism and the« )منشأگرای  جدیدد و کاربسدت تداریخ   »( در م الۀ Jack M.Balkinجک بالکیا )

uses of history    (  هستۀ منشأگرای  جدید را تمدایز میدان تفسدیر اساسد ،)constitutional Interpretation و )
داند که در طیل داند و در تعریف رویۀ اساس  آن را نوادی م ( م constitutional constructionرویۀ اساس  )

 (يBalkin, 2013: 641گیرد )ها و اقدامات نوادها شکل م های ناش  از نظریهزمان بر اثر کنش
 خیاهی  دادي دانی ، تیضی در ادامۀ همیا م اله در خصی، اینکه چرا تفسیر را جزئ  از نظام ح یق  م  ي4

5. Interpretive schools 
6. Interpretation approaches 

خدید اسدتفاده    یریتح ق هددف مکتدب تفسد    یبرا  مختلف یاز ابزارها کند، را اتخاذ م  خا  کردیرو مفسر  وقت ي7
  ا دیل  ای  منط  ریمکتب قصدگرا را اتخاذ کند، ممکا است از روش تفس ای کردیرو  مثال اگر کس برایي کند م
بده   دنیرسد  یخا، دارد و بدرا   مفسر هدف یریکشف مراد م نا استفاده کندي در مکتب تفس یوييي برا  خیتار ای

مکتدب   زید و ن ید  گرامثال هدف مکتب متا برایي ردیگ بوره م ،را به م صد برساند یکه و ی هاآن هدف از روش
  راهد  زید الفاظ بید و ن  دنبال کشف معانبه دیبا ریالفاظ است و معت دند در تفس یکشف معنا  اللفظتحت ریتفس
)بدرای   هدف کشف مراد م نا اسدت  ی که در مکتب قصدگرا ي درحالکنند م شنوادیهدف پ ایبه ا لین یکه برا

 (ي1333رضای  و منصیریان، مطالعۀ بیشتر در خصی، مکاتب و رویکردهای تفسیر قانین اساس  ريک: خلف

 یرت قاعده نیز درآمده است، ایا است که اذن در ش   اذن در لدیازم آن نیدز اسدتي بده     بهیک  از آثار اذن که  ي0
م ام شرع  وی به کسد  اذن در تصدرف مدال  را بدهدد، شدخ       میجب ایا قاعده هر گاه  احب مال یا قائ 

 ي(238: 1تا، جاخیر در کلیۀ لیازم آن نیز مأذون خیاهد بید )برای تفصیل بیشتر ريک: عامل ، ب 
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شدید، بدا   گرای  در  حت تفسیر نیست تا آنکه هر تفسیری را که از سیی مفسر ارائه مد  معن  نسب 
 یامل مختلف نظر داده است،  حی  تل   کنی ياستناد به اینکه او انسان است و طبعاً متأثر از ع

برای رفع ایا دو محذور، یعن  عدم امکان تحمیل یک روش تفسیری خا، به مفسدر از یدک   
شدده از جاندب مفسدر، از    ای برای فو  درست  یا نادرست  تفاسیر ارائده سی و ضرورت وجید سنجه

ست که تفسیر  حی  چیسدت و  سیی دیگر، نیشتار حاضر در پ  یافتا پاسخ  برای ایا پرسش ا
 کند؟های  دارد و چگینه در تفسیر قانین اساس  جمویری اسالم  ایران ایفای ن ش م چه مؤلفه
و  ایبد )جودان  هنجاار ، (1332 ا،ی)پرو عرف تیدر خصی، ماه یپردازهیطیرکه نظرهمان

از آن  ، ظدام ح دیق  در ن دامکارکرد هر ک زیو ن (1337 کینواد،ی)ن هیروو  (1330 ،  ازندریان گرج
به خید اختصا، داده  زیرا ن ی هابیده و پووهش یضرور یند، امرا نظام ح یق یکه از اجزا حیث

 ایانددازه به چه  یرت و چه  کیهر  نیآفرن ش زانیم زیاست تا آنکه معلیم شید حدود و ثۀیر و ن
ئات یدک نظدام ح دیق ،    ، تفسیر نیز از ایا قاعده مستثنا نیست و الزم است بدا لحداظ اقتضدا   است
ای ح یق  نسبت به ماهیت تفسیر و شییۀ کاربست آن سداخته و پرداختده شدید تدا بتدیان      نظریه
رسدد در کندار مفداهی     نظدر مد   واسطۀ آن اقدام مفسر را سنجید و ارزیاب  کردي با ایا و ف بده به

نظام ح یق  باید  پردازی در خصی، تفسیر قانین اساس  با ایا مبنا که هرمیجید، ضرورت نظریه
ای که بر روی آن استیار شده و اهداف  که بدرای تح دق آنودا، شدکل گرفتده اسدت،       با لحاظ مبان 

نظریۀ تفسیری متناسب با نظام ح یق  خید را بیاید یا آن را بپروراند تا مفسر با لحداظ آن نظریده،   
 پذیر باشديناهای تفسیری کند، امری اجتنابگیری از مکاتب و روشاقدام به بوره

شده، نیشدتار حاضدر   سنج  فرضیۀ مطرحمنظیر پاسخ به پرسش ا ل  ایا م اله و  حتبه
های آن را تبییا خیاهدد  ط  سه قسمت، ابتدا به مفویم نظریۀ ح یق  خیاهد پرداخت و مؤلفه

کرد؛ سپ  نظریۀ تفسیری مختار تح یق را که بر پایۀ تبییا متفاوت  نسبت به مفودیم تفسدیر   
های  را از چگینگ  تأثیرگذاری نظریۀ ریزی شده است، تیضی  خیاهد داد؛ و در نوایت مثالپایه

 شده بر فرایند تفسیر قانین اساس  جمویری اسالم  ایران بیان خیاهد کردي تفسیری تبییا
 

 های نظریۀ حقوقیمفهوم و مؤلفه
شناسد  تح یدق،   ای روشههای لۀت، که در کتاباغلب نه در کتاب« Theoryنظریه یا »مفویم 

آن ه  بیشتر در حیزۀ علیم اجتماع ، مطرح و تبییا شده است؛ با ایا حال برخ  مح  ان، در 
اندد؛  ضما تح ی ات ف و  و ح یق  نیز به ایا واژه پرداخته و در خصی، آن تبیین  ارائه کرده

ق ، تسدام  در  رسد نسبت به استفاده از ایدا واژه، در بعضد  تح ی دات ح دی    نظر م هرچند به
 1تعبیر  یرت گرفته استي

___________________________________________________________________ 
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ای از تعاریف، به ویوگ  ارتباط میان مفاهی  تیجه های حیزۀ علیم اجتماع ، دستهدر کتاب
دانندد کده بیدانگر روابدا میدان      ها مد  ای از مفاهی  و گزارهکرده و یک نظریۀ علم  را مجمیعه

از روابدا، بدا    ایمجمیعدۀ یکپارچده   (ي تعاریف دیگر نظریه راLand, 1971: 180مفاهی  هستند )
ای از جمالت کل  و ک  و بیش جامع که اند یا آن را مجمیعهسط  معین  از اعتبار تعریف کرده

ای از اند یا اینکه مجمیعهدهند، دانستههای  را به ه  ربا م های گیناگین پدیده یا پدیدهجنبه
اندد و در  ایا مفاهی  وجید دارد، نظریه دانسته شید بیابر روابط  که تصیر م مفاهی  را، افزون
تیانسدتی   کند که بدون نظریه نمد  اند یک نظریه چیزی را تبییا و آشکار م نوایت اینکه گفته

(ي برخد  دیگدر، بده    108-107: 1331کدرد )بلیکد ،   آن را ببینی  یا برایمان معماگینه جلیه م 
اند؛ با ایا تفاوت کده ایدا   تعریف نظریه تیجه کرده ها درهمان بععد ارتباط میان مفاهی  و گزاره

هدای  اسدت کده بدا یکددیگر یدک       ای از گدزاره اند نظریه مجمیعده ارتباط را تفصیل داده و گفته
 یرت ا دیل میضدیعه و   دهند، به ایا  یرت که بعض  از آنوا بهاستدالل قیاس  را تشکیل م 

 (يBrodbeck, 1969: 385-386کنند )طیر منط  ، بر ب یۀ میارد داللت م به
، مرکدب از  «نظریده »اندد  بر مبنای تعاریف مذکیر، برخ  مح  ان در تی یف  یرت نظریه گفتده 

 یرت تجربد   مجمیعه جمالت مرتبا به ه ، دربارۀ مفاهی  مرتبا، با سط  کلیت معیا است که به
 (ي107-100: 1331بلیک ، پذیرند و در  یرت آزمیده شدن، سط  معین  از اعتبار را دارند )آزمین

 رسد در تبییا مفویم نظریه، تیجه به چند نکته ضروری است:نظر م با ایا و ف، به
 ها هستند؛های مرتبا به ه  که بیانگر روابا میان مفاهی  و گزارهمفاهی  یا گزاره -
  یرت قیاس ، بعض  از آنوا بر بعض  دیگر داللت کنند؛به -
  یرت تجرب  را داشته باشنديهپذیری بقابلیت آزمین -

« نظریده » یرت تجرب  آورده شده، مفویم پذیری بهبندی نظریه قید آزمیناینکه در  یرت
 در عل  ح یق کرده استي« فرضیه»را بسیار نزدیک به مفویم 

داندد کده   هدا مد   ای از پدیدده آن را، ارائۀ تبییا واحدی از مجمیعه« نظریه»تعریف دیگری از 
هدای خدرد،   های جزئ  یا پاسخ به پرسدش رو معت د است به تبییام و کل  است و ازایاهمیاره عا

را بده  « نظریده »اند کده اگدر   شیدي البته معت دان به همیا تعریف، تصری  کردهگفته نم « نظریه»
شید، از آنجا های  که به میضیعات مختلف داده م پاسخمعنای مطلق تفکر استدالل  بدانی ، خرده

، ولد  حدق   1به خید بگیدرد « نظریه»تیاند عنیان بتن  بر استنباط، تفکر و استدالل است، م که م

                                                                                                                                        
 (ي311: 1304اشاره کرد )کاستیلیین، 

گرفتده در  هدای  دیرت  شاید با همیا مبنا بیده است که نظرهای میردی شیرای نگوبان در پاسخ به استفسداریه  ي1
شدده در ایدا   عنیان شده است؛ اما با تیضدیحات ارائده  « نظریۀ تفسیری»ساس ، با عنیان خصی، ا یل قانین ا

« نظرات تفسدیری » یرت جمع و به« نظر تفسیری»رسد بوتر است از ایا میارد، تحت عنیان نظر م م اله، به
  یرت  حی  در عل  ح یق، جایاب  شیديبه« نظریۀ تفسیری»یاد شید تا مفویم 
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بده خدید   « نظریده »تیاند یک مجمیعۀ کالن را تیضدی  بدهدد، عندیان    آن است که پاسخ  که م 
و  ردید گ برمای از افعال را در بگیردي برای مثال در ف ه، از آنجا که والیت عنیان  است که مجمیعه

و احکام شرع  مترتب بر آن، بسیاری از افعال مکلفان تبییا « والیت ف یه»تبییا مفویم  مثل  با
 (ي38-31: 1331سخا گفت )اراک ، « نظریۀ والیت ف یه»تیان از شید، م م 

ها و پیشدنوادها دربدارۀ تعددادی    ای از تعریفگروه دیگری از نییسندگان، نظریه را مجمیعه
ها و پیشنوادها بععد منظ  و مدون  از وقدایع و  اند که همۀ ایا تعریفانستهد یستهیپه بهمتۀیر 
دهد )نادری آید، ارائه م وجید م ها و تداخل ایا متۀیرها بههای  را که در اثر همبستگ پدیده

کده   از گفتارهدا را  افتده یو نظام یستهیپه به یامجمیعه(ي برخ  دیگر 32: 1384و سیف نراق ، 
هدا را  هینظر برخ  دیگر ي(33: 1388پیر، عی)رف نامند م «هینظر»باشد،  تیاز واقع  بخش انگریب

  کدردن آن و مسدتیل    جودان و ع الند   دیجوت   شمندانیکه انداند کرده هیتشب ی هابه دام
را  هید اسدت کده نظر   ، آنفیتعار ایوجه مشترک ا ي(83 :1378 اند )پیپر،دهیشدن بر آن گستران

کنددي   مد  ایدی حدیاد  را تب  رخدداد   و چگینگ ی چرا ، ستیکه چدانند م   هنذ تیفعال کی
شدیدي   بار م شهیاند یاست که به میضیع و محتیا  حکم ایمدعا  ،هینظر تیان گفتم  ایبنابرا
میضدیع و مسدئله منجدر     کید  ۀدربدار  ی مددعا  اید به حکد    دنیکه به رس  ذهن تیفعال ایهم
نیدا و  )حکمدت  ردیپدذ   دیرت مد   ایادید بن  و مبدان  هید ولشید، براساس همدان مفروضدات ا   م

تریا عنصر هر نظام ح یق  را، هماهنگ  میدان اجدزای   (ي ایا گروه، مو 407: 1334همکاران، 
های مرتبا با ه  است کده از  ای مبتن  بر مجمیعه گزارهآن دانسته و معت دند چنیا هماهنگ 

 (ي418: 1334همکاران، نیا و شید )حکمتآن به نظریۀ ح یق  تعبیر م 
در میرد معیار قابل قبیل بیدن یک نظریه، برخد  معت دندد یدک نظریدۀ ح دیق ، ف دا در       

های آن بدرای تعیدیا محتدیای ح دیق و تعیدیا وجدید آن،        یرت  قابل قبیل است که آزمین
 های رفتار انسان باشد و امکان تی یف آن، در تعدابیری کده از لحداظ   منحصراً مبتن  بر واقعیت

کدار  های اخالقد  آن را بده  ، وجید داشته باشد و بتیان بدون تیسل به قضاوتاندطرف بارزش  
رسد ایا دیدگاه، از پیامدهای رویکردهای  است نظر م (ي بهMitrophanous, 1997: 624بست )

شناس  سکیالر، علم  بدیدن نظریدات  را کده در آنودا از معیارهدای      که با مبنا قرار دادن هست 
دهندد )چدالمرز،   زش ، که لزوماً تجرب  نیستند، سخا گفته شده است، میرد تردید قدرار مد   ار

(ي اگر م صید از نفد  معیارهدای ارزشد  در علمد  بدیدن یدک نظریده، دیددگاه         22-21: 1377
گردد، باید تیجه داشدت  های  باشد که معت دند معرفت ف ا به ح  و تجربه بازم پیزیتیییست

هدا اسدت، خدید یدک مبندای      پایه ح  و تجربه که اساس کار پیزیتیییستکه معرفت علم  بر 
روسدت  دست آمده باشد، نیستي ازایاشناخت  بیده و یک گزاره تجرب  که از راه ح  بهمعرفت

ای کده  شناس  انسان است و هی  نظریده که معت دی  تیلید نظریه، حتماً متأثر از مبادی هست 
شدناخت  باشدد،   تدر از آن، مبدادی هسدت    شناخت  و مو فتخال  و بدون پشتیانۀ مبادی معر
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های مذکیر، مطرح شدده  (ي دالیل دیگری نیز در رد دیدگاه41-48: 1300وجید ندارد )پارسانیا، 
 است که در اینجا مجال طرح آنوا نیستي

دانسدته و معت دندد   « رویکدرد »را محصیل « نظریه»با تیجه به دیدگاه برخ  ح یقدانان که 
 چارچیب  بدرای تحلیدل میضدیع  خدا، اسدت و در علد  ح دیق نظریده بده مجمیعدۀ          نظریه 
شید کده بده فود  میضدیع  خدا،      متۀیرها و روابط  اطالق م  ها، قضایا،ای از فرضیهیکپارچه

( و بدا نظدر بده تعداریف     21: 1331بین  دست خیاهد زد )جاویدد،  منجر شده، به تحلیل و پیش
های منظ ، ، مجمیعه گزاره«نظریه»تیان گفت ریف اخیر، م تع خصی،بهذکرشده برای نظریه 

ای است که در م ام تی دیف  شناسانهمدون و مرتبا با ه  با سطح  از کلیت و با مبنای هست 
تیان بدا کمدک آن، جایگداه آن    و شناساندن یک مفویم ذهن  یا یک واقعیت خارج  است و م 

 ها کشف کرديهی  یا واقعیتمفویم یا واقعیت را در ارتباط با سایر مفا
و « هدای تبییند   نظریه»ها را به دو دسته ها، برخ  نییسندگان، نظریهدر میرد اقسام نظریه

هدای  هسدتند کده در    های تبیین ، نظریده ت سی  کرده و معت دند نظریه« های تجییزینظریه»
آنودا آشدکار شدید، بده     های متعدد درست  م ام تبییا واقع قرار دارند و چنانچه پ  از آزمایش

ای، اغلب ماهیت های تجییزی یا تی یهنظریه که درحالشیند؛ ا یل و قیانیا بدیو  تبدیل م 
های اعت ادی، ایدئیلیژیک، فرضاجتماع  دارند و ممکا است براساس یک سری پیش -سیاس 

  فدردی و  ها مدع  بوبیدبخش  به زنددگ فرهنگ ، سیاس  و حت  علم  ارائه شیندي ایا نظریه
 (ي34: 1304نیا، اجتماع  بشرند )حافظ

« مکتدب »نیز باید گفت که اوالً « روش»و « مکتب»در میرد ارتباط نظریه و مفاهیم  مانند 
های فکری است که برای تیضی  نظریدۀ  ای از گرایشاع  از نظریه است، چراکه مکتب مجمیعه

 تشدبیه  در (؛ ثانیداً اگدر  27-20: 1331وجید آمده است )جاوید، خا، در یک شاخه از دانش به
 ۀدر حکد  شدبک   «هدا روش» ی ،قلب آن علد  بددان   ۀمثابرا به «یهنظر» ،میجید زنده یکعل  به 
  کده هدر قلبد   گینده همدان  یاي بنابرارسانند مختلف م یهاند که خین را از قلب به انداما عروق
 هدای روش یش،در کداربرد خدی   یزن اییهمتناسب با خید است، هر نظر یهاعروق و رگ یازمندن
 ي(44: 1300 یا،)پارسانکند  خید را طلب م یوۀو
 

 های نظریۀ تفسیر اجتهادیمفهوم و مؤلفه
ای بدرای تبیدیا ماهیدت و    با روشا شدن مفویم و ابعاد نظریدۀ ح دیق ، در پد  یدافتا نظریده     

یر قدانین، نظریدات،   عنیان م دمه باید گفت که امروزه در مباحث تفسچیست  تفسیر هستی ي به
 1«غیرمنشدأگرای  »و  1«منشدأگرای  »های تفسیری، اغلب ذیل دو دسدتۀ کدالن   شرومکاتب و 

___________________________________________________________________ 
1. Originalism 
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طیرکه گفته شد، امکان اینکه بتیان مفسر را ملزم به تبعیدت از یدک روش   اندي همانجای گرفته
دگرایانه یا تیان وی را ملزم کرد همیاره قصخا، تفسیری کرد، وجید ندارد؛ به ایا معنا که نم 

هدای  گرایانده از زیرشداخه  گرایانده یدا مصدلحت   های منشأگرای  یا غایدت گرایانه، از زیرشاخهلفظ
غیرمنشأگرای ، قانین اساس  را تفسیر کند؛ چراکه مفسر انسان  است کده بدا مالحظدۀ جیاندب     

تفسدیر   گرایانهپیشد، گاه لباس قصدگرای ؛ گاه غایتگرای  م مختلف میضیع، گاه  لباس لفظ
ای ح یق  گرایانهي از ایا اقدام مطلیب در فرایند تفسیر، آن است که نظریهکند، گاه مصلحتم 

تدا حدد   رویکردهدای میجدید   وارد بدر   یاز ن دهادر خصی، تفسیر به مفسر عرضه شید که اوالً 
نحدی  بده روی مفسدر را   شده بتیاند فرایندد پدیش  بندی یرت چارچیبثانیاً به برا باشد وامکان مع

گرای  گرای  یا قصدگرای  یا غایتمطلیب ، برای وی روشا کند تا وی بداند مالک کاربست لفظ
 گرای  و ييي چیستيیا مصلحت

 تیان گفت:های یک نظریۀ ح یق ، م و مؤلفه« نظریه»با عنایت به تعریف مختار از 
باشد، نظریدۀ   لفاظکشف معانی اشناسانه نسبت به تفسیر، مبنای هست  که در یرتالف( 

مثابۀ کشف پاسخ الفاظ قانین، معت د اسدت  دادن به تفسیر به 2تفسیری متناسب با آن، با ا الت
همت ا ل  مفسر باید  َرف یافتا مفویم لفظ یا متا شید و در  یرت تزاح  معندای لفدظ بدا    

از لفدظ   مدهآدستبههای دیگری همچین مراد م نا یا مصال  جامعه، ا الت را به معنای مالک
هدای  یا متا خیاهد دادي ایا دیدگاه از مشروح مذاکرات برخ  جلسات شیرای نگوبدان در سدال  

اهلل  اف  گلپایگان ، دبیر وقدت  گیری ایا نواد، قابل برداشت استي برای مثال آیتابتدای  شکل
  مصددیب سددپاه پاسددداران ان ددالب اسددالم ۀاساسددنامشددیرای نگوبددان، در بحددث در خصددی، 

 آنجدا  در کده  ای گفته مرتب طیربه را ایا ما»اند: مجل  شیرای اسالم  بیان کرده 14/2/1381
 را تفصدیالت  ایا آنوا از بسیاری شاید و بیدند نفر هفتاد ]= مجل  بررس  نوای  قانین اساس [

 عرفد   مفودیم  و دارد راکششدش   ]= قانین اساسد [  قانین ایا لفظ که هرچهي کردندنم  درک
 3«يبگیری  باید را مانه ما دارد،

باشدد، نظریدۀ    کشف مراد مقان  شناسانه نسبت به تفسیر، مبنای هست  که در یرتب( 
مثابۀ کشف مراد م نا، معت د اسدت همدت   تفسیری متناسب با آن، با ا الت دادن به تفسیر به

بدا مدراد   رو در  یرت تزاح  میدان افدادۀ الفداظ    ا ل  مفسر باید یافتا مراد م نا باشد و ازایا
 دادر  « مدا قصصدددَ لد  یَ  دع    »  جیاز عدول از معنای لفظ  را، با استناد بده اینکده   راحتبهم نا، 

                                                                                                                                        
1. Non-Originalism 

بندابرایا   ي«وکالت» ذیل بحث« وکیل»و  «لیا »اقتباس  است از مباحث مربیط به ، بحث ایدر ا« ا الت»واژۀ  ي2
در م دام   ها نیسدت؛ بلکده م صدید آن اسدت کده     سایر مالکبیدن  ارزش با الت داشتا یک مالک به معنای 

 دم خیاهد داشتيهای فرع  ت تزاح ، مالک ا یل بر مالک یا مالک
 شیرای نگوبان )در دست انتشار(ي 28/2/1381میرخ  ۀجلسمذاکرات  ي مشروح3
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بیدان   18/3/1378میرخ  103/21/78نظر تفسیری شمارۀ  1کندي شیرای نگوبان نیز در بند م 
در قدانین   ۀبندابرایا تضدییق و تیسدع    ؛م صید از تفسیر، بیان مراد م نا اسدت ي 1»کرده است: 

 «يشید میاردی که رفع ابوام قانین نیست، تفسیر، تل   نم
باشدد،   کشف پاسخ نظام حقوقیشناسانه نسبت به تفسیر، مبنای هست  که در یرتج( 
گیرد، تفسیر را که عمل  اسدت ح دیق  در راسدتای تبیدیا     ای که بر مبنای آن شکل م نظریه

دلیدل ابودام، اجمدال، تعدارض یدا      انین، بده فو   حی  از قانین در میاردی که حک  یا میضیع ق
داند و آن را در نسبت با نظدام  سکیت، روشا نیست، پاسخ نظام ح یق  به مسئلۀ میرد ابتال م 

کندي مبنای تیجیو  ایا دیدگاه و اینکه چرا تفسیر از اجدزای نظدام ح دیق     ح یق  تعریف م 
راد م نا باشد، پاسخ نظام ح دیق   است و بیشتر و پیشتر از آنکه کشف معان  الفاظ یا کشف م

 ۀمجمیع  نظام ح یقبه مسئلۀ میرد ابتالست، در مفویم نظام ح یق  نوفته استي تیضی  آنکه 
بدر    مبتند با یکددیگر اسدت کده     هماهنگ و مرتبا  ح یق یهاا یل، قیاعد، نوادها و سازمان

 یاوهیو  مبان یۀو بر پا شده ریاستخراج و تفس  از منابع خا  ایو براساس روش مع وهیو  مبان
 یاشدده فید و اهداف تعر است شکل گرفته  خا   و فرهنگ  خیاستیار شده و در بستر تار زین

ي تفسیر نیز که در واقع (418: 1334 ران،همکاو  این)حکمت کند چین نظ  و عدالت را دنبال م
سر است، بایدد  از جن  بیان یک قاعدۀ ح یق  و در ح ی ت کشف یک قاعدۀ ح یق  تیسا مف

با مالحظۀ جیانب نظام ح یق   یرت پذیردي به بیان دیگر، شأن مفسر ایدا اسدت کده از درون    
مثابدۀ  تیاندد بده  ای را کده مد   اند، آن قاعدۀ ح یق قیاعد مختلف  که نظام ح یق  را شکل داده

ا، از پاسخ به مسئلۀ میرد ابتال باشد، کشدف و آن را در قالدب تفسدیر ارائده کنددي هدان  کلسد       
پردازان مشویر عل  ح یق، معت د است قیاعد ح یق  را باید همراه با نظام  که آن قیاعد نظریه

در آن شکل گرفته است، فو  کنی  و چنانچه تیجه خید را به قیاعد منفرد محدود کندی ، فود    
 روست که معت دی  تفسیر بیشتر و(ي ازایاKelsen, 1949: 3) 1شیدماهیت ح یق غیرممکا م 

پیشتر از آنکه کشف معان  الفاظ یا کشف مراد م نا باشد، از آنجا که از جدن  قاعددۀ ح دیق     
دهددي  است، متعلق به نظام ح یق  بیده و پاسخ  است که نظام ح یق  به مسئلۀ میرد ابتال م 

رو در فرایند تفسیر، ا الت با کشف پاسخ نظام ح یق  است و از آنجا که هر نظام ح دیق   ازایا
مبان  خا، استیار بیده و در پ  تح ق اهداف  مشخ  است، در م دام تعدارض میدان مفداد      بر

برآمده از متا قانین یا حت  قصد م نا با مبان  و اهداف نظام ح یق ، ا دالت بدا مبدان  نظدام     
 ح یق  و تأمیا اهداف آن، خیاهد بیدي
اسخ به پرسش  کالن یعند   های مرتبا، برای پای از گزارهبا تیجه به ایا م دمات، مجمیعه

ای مثابۀ جزئ  از نظام ح یق ، در قالب نظریهشناسانه تفسیر بهچیست  تفسیر، با مبنای هست 
 به ایا  یرت طراح  و ارائه شده است:« نظریۀ تفسیر اجتوادی»تجییزی و با عنیان 

___________________________________________________________________ 
1. "It is impossible to grasp the nature of law if we limit our attention to the single isolated rule." 
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ئلۀ از آنجا که تفسیر جزئ  از نظام ح یق  است و پاسخ  است کده نظدام ح دیق  بده مسد     
دهد و نظام ح یق  نیز بر دو رکا مبان  و اهداف استیار شده است، پد  تفسدیر   میرد ابتال م 

 حی ، تفسیری است که در بععد وجیدی برآمدده از مبدان  نظدام ح دیق  و در بععدد کدارکردی       
 (ي48-42: 1334)بوادری جورم ،  کنندۀ اهداف نظام ح یق  باشديتأمیا

 باید به نکات زیر تیجه کرد:در فو  و تحلیل ایا نظریه 
نددي  ادارد کده دالیدل اعتبدار و مشدروعیت آن نظدام ح دیق       « ایمبان »ي هر نظام ح یق  1

وجید دارد که برگرفتده از همدان مبدان  و همراسدتا بدا      « اهداف »همچنیا در هر نظام ح یق  
ف اسدتي  آنواست؛ ایا مبان  و اهداف، بدا مراجعده بده مندابع نظدام ح دیق  قابدل فود  و کشد         

یدک نظدام ح دیق  را شدکل     « هنجارهدای »گیدرد،  های  که با رجیع به مندابع شدکل مد    پاسخ
را شدکل دهنددي مفداهی  یادشدده در کندار      « هدا رویه»تیانند دهند که ایا هنجارها خید م م 
دهنددي نکتدۀ   که خید میجد هنجار ح یق  است، اجزای نظام ح یق  را تشدکیل مد   « تفسیر»

شدید،  عنیان جزئ  از نظام ح یق  پذیرفته م ریه آن است که وقت  تفسیر بهکلیدی در ایا نظ
پشتیانۀ تفسیر مجمیعۀ نظام ح یق  خیاهد بید، نه  رفاً متا قانین یا ارادۀ م نا؛ چراکده ایدا   

 ند، نه تمام آنيادو، بخش  از نظام ح یق 
در معنای  خصی،به، ، باید گفت از آنجا که اجتواد«نظریه»ي در خصی، وجه تسمیۀ ایا 2

ای که برای ا طالح  آن، شرط الزم برای ارائۀ تفسیر  حی  است، ایا نظریه، با تیجه به شییه
عبدارت  نامگدذاری شدده اسدتي بده    « نظریۀ تفسیر اجتوادی»یافتا پاسخ نظام ح یق  برگزیده، 

اف و لحاظ تمدام   دیگر از آنجا که اقدام مفسر در فرایند تفسیر، در گرو، فو  درست مبان ، اهد
سنج  میان آنوا و فو  ترتب و اولییدت   یرت تیأمان از یک سی و نسبتاجزای نظام ح یق  به

و ترجی  یک هدف بر هدف دیگر یا یک مؤلفۀ بنیادیا بر مؤلفۀ بنیادیا دیگدر از سدیی دیگدر،    
 مستلزم اجتواد است، ایا نظریه به ایا نام نامیده شده استي

فصدل   ۀمثابد بده   ،اهدداف نظدام ح دیق    یرو حرکت در مس  ام ح یقنظ  تمسک به مباني 3
الفداظ   ۀطرد و کنار گذاشتا تمسک به افداد   به معن گاهی ه ی،اجتواد یرتفس یۀنظر یهامیم 

 ۀاراد یا نینبه متا قا  بلکه مسئله و مشکل در اکتفا و بسندگ یست؛قانینگذار ن ۀارادیا تیجه به 
بده مدتا قدانین و مدراد       ي به همان اندازه که بسندگاست  اساس قانین یرم نا در فرایند تفس
نه  روازایااشکال دارد و  یزاست، کنار گذاشتا آنوا ن یراداشکال و ا یدارا یرم نا در فرایند تفس
 بیفتی  و نه بایسته است که به دایرۀ تفریا بۀلتی ياز بام افراط  شایسته است که

دهند، تنوا قیاعد با یکدیگر، یک نظام ح یق  را تشکیل م  ي قیاعدی که در ارتباط و انسجام4
 یدک تنودا بده در نظدر گدرفتا      تدیان رو در فرایند تفسیر، نم مذکیر در قانین اساس  نیستي ازایا

مبددأ   ۀبدا گدزار   تیاندد  کده مد    ارتباطحیث را از و قیاعد ها گزاره یرو سا کرداکتفا  قاعدۀ ح یق 
رو مفسر قانین اساس ، در فرایند تفسیر قدانین اساسد  نخسدت    ي ازایاانگاشت یدهداشته باشد، ناد
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مثابدۀ    بشناسد؛ سپ  مبان  و اهداف نظام ح یق  را بده خیببهباید نظ  حاک  بر نظام ح یق  را 
 دیرت کامدل اسدتخراج کندد و     دو جز  مو  و اثرگذار در فرایند تفسیر، با مراجعه به منابع آن بده 

آوری کند؛ پ  از ط  ایا دو مرحله و پ  از اطمیندان   یرت کامل جمعرا بههای میرد نیاز داده
های میرد نیاز برای تفسیر، با پایبندی به ا یل حاک  بر اجتواد، کده حدداقل در   از کاف  بیدن داده
مثابدۀ  قانین اساس  جمویری اسالم  ایران نیدز بده   2دارد و در ا ل  هزارسالهای ف ه امامیه ریشه

، نسدبت میدان   1منظیر تح ق اهداف نظام ح دیق  جمودیری اسدالم  بیدان شدده اسدت      هابزاری ب
شده را با کمک ا یل  مانند عام یا خا، بیدن، مطلق یا م ید بیدن، حاک  یدا  آوریهای جمعداده

 وارد بیدن و امثال آن، مشخ  کند تا در نوایت به پاسخ نظام ح یق  در مسئلۀ میرد ابتال برسدي

 

گذاری نظریۀ تفسیر اجتهادی بر فرایند تفسییر و سین     چگونگی اثر
 عملکرد مفسر

هدای  در خصدی،   تر شدن ابعاد نظریۀ تفسیر اجتودادی، در ایدا قسدمت مثدال    منظیر روشابه
چگینگ  اثرگذاری ایا نظریه بر فرایند تفسیر قانین اساس  و نیز سنجش عملکرد مفسر قدانین  

 اساس  بیان خیاهد شد

 

 قانون اساسی 171؛ موضوع اصل «دولت» . تفسیر واژۀ1
 ندد از اها مکلدف دادگاه قضات»قانین اساس  جمویری اسالم  ایران بیان کرده است:  178ا ل 
از  خدارج  اید   اسدالم  و م ررات ایبا قیان مخالف که  دولت یهانامهاییها و آنامهبیتصی یاجرا
را از  م ررات گینهایا تیاند ابطال م کنند و هر ک  یخیددار است هیمجر ۀقی اراتیاخت حدود

 «يت اضا کند یادار عدالت یانید
تیان به ارائۀ تفسیر  حی  در خصی، میضدیعات  با استمداد از نظریۀ تفسیر اجتوادی، م 

و اینکه آیا ایا واژه، تنوا شامل قیۀ مجریه است « دولت»مختلف ایا ا ل، از جمله مفویم واژۀ 
 ، مبادرت کردي2شیدآنکه شامل سایر قیا نیز م  یا

___________________________________________________________________ 
 به: مانیا یۀر پااست ب  نظام ، اسالم یجمویر: »رانیا  اسالم یجمویر  قانین اساس 2ا ل  ي1

 ييي-1
 از راه: که
 ایا جْمَع وِ یسالمع اللّهد عَل  ایبر اساس کتاب و سنت معصیم ایالشراجامع یاجتواد مستمر ف وا (الف
 ييي(ب

 ي«کند م ایمرا تأ  مل  و همبستگ  و فرهنگ  و اجتماع یو اقتصاد  اسیو عدل و است الل س قسا

از شیرای نگوبدان همدیا سدؤال را نداظر بده  دالحیت        20/0/1303ی به تاریخ ارئی  وقت قیۀ قضاییه در نامه ي2
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اگر مبنای ما در تفسیر ا الت لفظ و قرائا میجید در متا قانین برای ارائده تفسدیر باشدد،    
رسد شیرای نگوبان نظر م به کههمچنانالزم است از همیا طریق اقدام به تفسیر قانین کنی ؛ 

با تیجده  »که اعالم کرده است:  21/18/1303میرخ  3307/38/03در ارائۀ نظر تفسیری شمارۀ 
در « دولتد  »قانین اساس  م صدید از تعبیدر    178در قسمت اخیر ا ل « مجریه ۀقی» ۀبه قرین

، همیا مسیر را پیمیده است و برخ  ح یقدانان نیز در تحلیل ایدا  «مجریه است ۀایا ا ل قی
نشأ ایا نظر تفسدیری اسدت و البتده    قانین را، که م رفاً ادب  به ظاهر الفاظ نظر تفسیری، نگاه 
بایدد  ، در تفسیر قانین اساس  مطلیب ندانسته و معت دند جا و مناسب استدر قیانیا کیفری به

هدای  به روح حاک  بر کل قانین اساس  که بخش موم  از آن به تأمیا و حفظ ح دیق و آزادی 
ی تفسدیر  رسد نظدر ظر م نالبته به ،(338 :1304)محمیدی،  تیجه شید ،مردم مرتبا است نیز

چراکده در تفسدیر    ؛لیازم تفسیر ادب  نیز  ادر نشدده اسدت   ۀحت  با در نظر گرفتا هم یادشده
 خصدی، بلکه تیجه به معندای الفداظ در    ،پذیردادب   رفاً نگاه لفظ  به متا قانین  یرت نم 

« مجریه ۀقی»بارت رسد ذکر عنظر م بهتیضی  آنکه  تۀلیب نیز از جمله لیازم تفسیر ادب  استي
هدا و  نامده آیدیا قانین اساس ، نظیدر م دمدۀ قدانین اساسد ، بده ایدا دلیدل کده          178در ا ل 
در ایدا   است و م نا اساس از باب تۀلیب بیده ، شیدمجریه  ادر م  ۀاز قیاغلب ها نامهتصییب

 تا مرجع تصییب آنينامه داشته است نامه و تصییبآییامیضیع نظر به ا ل بیشتر 
اگر مبنای ما در تفسیر، ا الت ارادۀ م نا باشد، باید به مشروح مذاکرات ایا ا ل یا اسدناد  
مرتبط  که مراد م نا را برای ما آشکار کند، رجیع کنی ي مراجعده بده مشدروح مدذاکرات ایدا      

مجلد  بررسد  نودای      1شده در  دحا علند   تریا محیرهای مطرحدهد ا ل ا ل، نشان م 
سازی ایا ا ل، نسبت  الحیت قضات در م تصییب ایا ا ل، مبنای اساس قانین اساس  هنگا

و ضرورت تحدیدد  دالحیت قضدات بده      4ایا ا ل و  الحیت ف وای شیرای نگوبان در ا ل 
های متشتت قضای  و پیشنواد تحدید و رویه نظرهااختالفمیجب ایا ا ل در راستای پرهیز از 

و مباحث پیرامدین  اینودا بدیده    « ون یا مسل  اسالم م ررات مد»به « م ررات اسالم »عبارت 
و « دولت»( و اشارۀ مست یم  به مفویم 1814: 3، ج 1384) یرت مشروح مذاکرات مجل ييي، 

                                                                                                                                        
 ،عددالت اداری در ایدا ا دل    اختیدارات دیدیان   ۀآیا محددود »دییان عدالت اداری به ایا  یرت مطرح کرد که 

هدای وابسدته بده آنودا و همچندیا مصدیبات       یه و سازمانیم ننه و قضا ۀهای قینامهها و آییانامهشامل تصییب
شدید یدا   مجمع تشدخی  و امثدال آن نیدز مد      ،شیرای عال  ان الب فرهنگ  و مصیبات اداری شیرای نگوبان

 «  ؟باشدمجریه م  ۀهای دولت به معنای قینامهها و آییانامهمخصی، به تصییب

از آن جوت اسدت کده بسدیاری از مدذکرات در خصدی، ا دیل قدانین اساسد  در         «  حا علن »تأکید بر قید  ي1
ها  یرت گرفته اسدت کده متأسدفانه    گانه و نیز جلسات هماهنگ  کمیسیینهای هفتات  ب  کمیسیینجلس

در حال حاضر در دسترس نیست و تنوا بخش کم  از مشروح مذاکرات قانین اساس  ط  چودار جلدد انتشدار    
 عمیم  پیدا کرده استي
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تدیان  گسترۀ آن در مشروح مذاکرات ایا ا ل نشده استي هرچند از برخ  اشارات تلییح  مد  
، اما بده هدر حدال رجدیع بده مشدروح       1را استنباط کرد« دولت»در نظر داشتا مفویم عام برای 

 دهدي  شده در ابتدای ایا قسمت نم مذاکرات پاسخ روشا و  ریح  به پرسش مطرح
اگر مبنای ما ا الت نظام ح یق  و اینکه تفسدیر جزئد  از نظدام ح دیق  اسدت، باشدد، بایدد        

بدا تمسدک بده    های بنیادیا و اهداف نظام ح یق  بدهی ي شایان ذکر اسدت کده   اولییت را به مؤلفه
اع  از قیۀ مجریه دانسدت کده    178را در ا ل « دولت»تیان مفویم گرای  و قصدگرای  نیز م متا

تدیان  تر م تر و روشاتیضی  آن پیشتر گذشت؛ اما با نگاه  به مبان  و اهداف نظام ح یق ،  ری 
 نظر گرفته شیدي عنیان قیۀ مجریه در یرت مضیق و بهدر ایا ا ل نباید به« دولت»گفت مفویم 

تیضی  آنکه یک  از اهداف نظام ح یق  ذیل بحدث از دادرسد ، تخصصد  کدردن میضدیع      
مثابدۀ مرجدع عدال  دادرسد  اداری بده      گذاری دییان عدالت اداری بهدادرس  اداری بیده و پایه

قانین اساس  با همیا قصد انجام گرفته استي با در نظر داشدتا ایدا هددف،     173میجب ا ل 
که در نظر تفسیری شدیرای   آنچنانبۀ هدف نظام ح یق ، تفسیر واژۀ دولت به قیۀ مجریه، مثابه

های  ادره از سیی سدایر قدیای حکدیمت     ها و بخشنامهنامهنگوبان آمده است، از آنجا که آییا
 غیر از قیۀ مجریه را، از نظارت نواد عال  دادرس  اداری خارج کرده، محل انت اد استي

 

بات ییا قیوانیو و مقیررات از حییط ان بیام بیر میوازیو اسیالم؛         سن   مصو. 2
 موضوع اقدام مفسر

یک  از آثار تیجه به نظریۀ تفسیر اجتوادی، فراه  شدن امکدان  بدرای سدنجش درسدت عملکدرد      
مفسر قانین اساس  استي پیشتر نیز بیان شد که با تیجه به اختصا دات نظدام ح دیق  جمودیری     

و تمام با الوام از رویکردهای تفسدیری   تام یرت تیاند بهانین اساس  م اسالم  ایران، نه تفسیر ق
مرسیم  یرت پذیرد و نه سنجش عملکرد مفسر براساس رویکردهای یادشده  حی  استي در ایا 

 شیديقسمت با ذکر مثال  رویۀ شیرای نگوبان با الوام از نظریۀ تفسیر اجتوادی بررس  م 
  جمویری اسالم  ایران، حاکمیت ت نین  شریعت بر قیانیا و از مبان  بنیادیا نظام ح یق

بیدان شدده اسدتي ا دیل       دراحت بهقانین اساس   4االجراست که به میجب ا ل م ررات الزم
دهد که تمایز و تفکیک میان های شیرای نگوبان در فرایند ت نیا، نشان م مربیط به  الحیت

هدای  از  مثابدۀ جلدیه  بده « م مۀایرت با احکام اسدالم عد»و « انطباق بر میازیا اسالم»دو عبارت 

___________________________________________________________________ 
ر آیت در مشروح مذاکرات ایا ا ل اشاره کدرد کده   آبادی و دکتتیان به بیانات آقایان طاهری خرمبرای نمینه م  ي1

های دولت  که دست برتدر دارندد، نتیانندد از    اند که ادارات و دستگاهتلییحاً مبنای وضع ایا ا ل را ایا دانسته
نامه و بخشنامه به ح یق مردم تعدی کنند و آن را نادیده بگیرند ) یرت مشروح مذاکرات مجلد   طریق آییا

 (ي1811-1818: 3، ج1384شیرای اسالم ، 
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ای بدر نحدیۀ تفسدیر    کنندده مبان  نظام ح یق  ذیل عنیان کل  حاکمیت شریعت، تأثیر تعیدیا 
 قانین اساس  خیاهد داشتي

 ایبراسداس مدیاز   دید با يييو م دررات  ایقدیان  یدۀ کل»قانین اساس  بیان کدرده اسدت:    4ا ل 
میظدف شدده اسدت تدا       راحتبهن اساس  نیز، شیرای نگوبان قانی 34در ا ل «ي باشد  اسالم

و قانین اساس  بررس  کند و چنانچه آنودا را   انطباق با میازیا اسالممصیبات مجل  را از حیث 
قدانین   72مۀایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجل  شیرای اسالم  برگرداندي از سیی دیگر، ا ل 

تیاند قیانین  وضع کندد کده بدا ا دیل و     الم  نم مجل  شیرای اس»اساس  م رر کرده است: 
داشته باشدي تشخی  ایا امدر ييي بدر عوددۀ     مۀایرتمذهب رسم  کشیر یا قانین اساس   احکام

قانین اساس  نیز همیا حکد  را در خصدی، مصدیبات دولدت      01ا ل «ي شیرای نگوبان است
مذهب رسم  کشیر و یدا قدانین    احکاممصیبات دولت نباید با ا یل و »م رر و بیان کرده است: 

قدانین   38در ا دل  «ي داشته باشدي تشخی  ایا امرييي با شدیرای نگوبدان اسدت    مۀایرتاساس  
اسالم با اکثریدت   احکاممصیبات مجل  با  مۀایرتاساس  نیز بیان شده است که تشخی  عدم 

 ف وای شیرای نگوبان استي
ایرت، ممکدا اسدت ایدا شدائبه را     های مختلف در خصی، انطباق و عدم مۀد پردازیعبارت

دقت الزم را نداشته یا اینکه  انطباق یا عدم مۀایرتوجید بیاورد که م نا اساس  در خصی، به
رسد اگر به متعلَّدق هریدک از ایدا دو قیدد دقدت      نظر م به که درحالدچار تعارض شده است؛ 

 عددم متفداوت از   اسدالم انطبداق بدر مدیازیا    کنی ، شائبۀ تعارض رفع خیاهد شد؛ تیضی  آنکده  
است و مدلیل ایا دو گزاره یکسان نیست تا انگارۀ تعدارض پدیش آیدد و     مۀایرت با احکام اسالم

تدیان گفدت   در وجه جمع میان ایا دو مد  « الجمع موما امکا اول  ما الطرح»به حک  قاعدۀ 
یفداد دو  تضمیا کامل حاکمیت ت نین  شریعت در نظام ح یق  جمویری اسالم  ایران، مفید ا

تکلیف از سیی شیرای نگوبان در فرایند ت نیا و نیز نظارت بر قیانیا و م ررات اسدت: نخسدت   
 تشخی  عدم مۀایرت با احکام اسالم، دوم تشخی  انطباق بر میازیا اسالمي

: 1ق، ج1483)منتظدری،  « اسدالم  ایمدیاز »بدا متعل دات مختلفد  همچدین     « میازیا»کلیدواژۀ 
ق، 1411)منتظدری،  « میازیا ف ده »( و 338: 3ق، ج1421سین  شیرازی، )ح« میازیا شرع»(، 428
در لۀت، آن چیدزی اسدت   « میزان»کار رفته استي م صید از ( در ف ه و نیز قانین اساس  به131: 1ج

« عددالت »را بده  « میدزان »(ي برخ ، 30: 13، ج1388شیند )مصطفیی، ۀ سنجیده م لیوسبهکه اشیا 
 یرت مطلدق و بده   رسد تعریف میزان بهنظر م (، اما به181: 14ق، ج1411اند )آلیس ، تعریف کرده

واسطۀ آن بتیان حق را از باطل یدا راسدت را از دروی یدا عددالت را از ظلد  یدا       معنای هر چیزی که به
تدر و بدا معندای لۀدیی آن     (، جدامع 37: 13ق، ج1417فضیلت را از رذیلت تشخی  داد )طباطبای ، 

 ، منحصر کردن آن به یک مصداق خا، استي«عدالت»عریف آن سازگارتر است و ت
تیان گفدت م صدید از مدیازیا اسدالم،     ، م «سنجه یا معیار سنجش»به « میزان»با تعریف 
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اسدت کده بدا     1«ع ل برهدان  »و « سنت قطع ِ قابل تعمی »، «قرآن کری »های  همچین سنجه
منظدیر ت ریدب بده    آیددي بده  دست م ن بهمند، احکام اسالم از آکارگیری روش اجتواد ضابطهبه

« قدانین »را در ادبیات ف و ، نظیر نسبت میان « احکام»و « میازیا»تیان نسبت میان ذها، م 
قدانین اساسد  تأکیدد شدده      130و  01در ادبیات ح یق  دانست؛ چنانکه در ا یل « م رره»و 

اشد و تشخی  ایا میضدیع  ب« قیانیا»تیاند مۀایر مصیب هیأت دولت، نم « م ررات»است که 
البته وجه فارق ایا قیاس آن است که  2بر عودۀ رئی  مجل  شیرای اسالم  قرار گرفته استي

« مدیازیا »باید منطبدق بدر   « احکام» که درحالندارد؛ « قیانیا»نیازی به انطباق بر « م ررات»
 روستيعنیان حک  اسالم، با تردید روبهپذیرش آنوا به  یرت ایاباشد؛ در غیر 

با ایا و ف از آنجا که احکام اسالم متعدد و مختلف است، یک  از تکالیف شدیرای نگوبدان در   
فرایند ت نیا آن است که عدم مۀایرت مصیبه یا م رره را با احکام اسالم احدراز کندد؛ امدا عبدارات     

کدرده  ایا ظرفیت و بلکه تکلیف را برای شیرای نگوبدان ایجداد    34و  در ا ل  4مذکیر در ا ل 
بدر ایدا   کنددي افدزون   اظودارنظر است که نسبت به انطباق یک مصیبه یا قانین با میازیا اسالم نیز، 

های مدیریت قانینگذاری که مبیا ضابطه»و تیجه به مدلیل عبارت  3نگاه  به م دمۀ قانین اساس 
ناحیدۀ  یابددي بندابرایا نظدارت دقیدق و جددی از      اجتماع  است، بر مدار قرآن و سنت جریان مد  

  دراحت بده ، «شناسان عادل و پرهیزکار و متعود )ف وای عادل( امری محتیم و ضروری استاسالم
 یرت حداکثری در نظام ح یق  جمویری اسدالم   دهد که حاکمیت ت نین  شریعت بهنشان م 
 م اسدال  جمویری در االجراالزم قانین م نا اساس  نیز بیده است؛ به ایا معنا که هر مدنظرایران 
 اگدر  بندابرایا  باشد و ایا امر باید با نظارت ف وای عادل تضدمیا شدیدي   اسالم میازیا براساس باید

 عمیم  اسدت،  ح یق در تشریفات رعایت لزوم استناد معت د به که 4«تفسیر علم » ایا از م صید

___________________________________________________________________ 
، 1308؛ نیدز مطودری،   47-103: 1338در خصی، جایگاه ع ل و ن ش آن در استنباط احکام ريک: علیدوست،  ي1

 ي03-01: 21ج
کشدیر    و م ررات عمدیم  یامخالف قیان یدلت نبامصیبات دو»ييي قانین اساس  جمویری اسالم  ایران:  01ا ل  ي2

 ی اجدرا بده اطدالع رئد     یضما ابالی برا یدمزبیر، با یاآنوا با قیان یرتعدم مۀا و اعالم  منظیر بررسباشد و به
 «برسدي  اسالم یمجل  شیرا

لدت و مصدیبات   دو هدای نامده یدیا و آ هدا نامده یبتصدی »ييي قانین اساسد  جمودیری اسدالم  ایدران:      130ا ل 
تدا   رسدد  مد   اسدالم  ی  شیرامجل ی اجرا به اطالع رئ یا ل، ضما ابالی برا یامذکیر در ا هاییسیینکم

 ي«بفرستد یرانزو یأتبه ه یدنظرتجد یبرا یلبا ذکر دل یابدب یاکه آنوا را برخالف قیان در یرت

ي در خصی، اعتبار ح یق  م دمۀ قانین اساس  و امکان استناد به آن در فرایند تفسدیر ريک: کعبد  و همکداران،    3
 : سرتاسر اثري1333

 ریو تفسد  ید  اجرا ریتفسد  ،ی قضدا  ری(، تفسد  )قانین  رسم ریبه چوار نیع تفس ی،ریع تفسبه اعتبار مراج ریتفسي 4
 ،یلنگدرود  یمیضدیع ريک: جعفدر   اید در خصدی، ا  شدتر یب ۀمطالعد  ی)برا شده است  ی( ت سای)دکتر  علم

 ي(171: 1380
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 در شدده بیند  پیش سازوکار رعایت به مکلف قیانیا، در خصی،اظوارنظر  میرد در نگوبان شیرای
 شدیرای  عمدل بده تکدالیف دوگاندۀ یادشدده،      در که باشد ایا (،380: 1303است )کاتیزیان،  قانین
تفسدیری   اسدت،  اساسد   قانین 38 و 34 ا یل در م رر تشریفات رعایت به همیاره میظف نگوبان

 شده استي مثابۀ مبنای نظام ح یق  با ت ریر ارائهخالف مبنای حاکمیت شریعت به
دهندۀ آن است که عمل به دو تکلیدف  رویۀ تفسیری مفسر قانین اساس  نشانبا وجید ایا، 

شیرای نگوبان مبدیا   1 یرت بسیار ناقص  انجام گرفته استي عمده نظرهای تطبی  مذکیر، به
گینده کده در مدتا نظرهدای     عمل به تکلیف نخست )احراز عدم مۀایرت مصیبه با احکدام یدا آن  

معددودی از   کده  درحدال م مۀایرت بدا مدیازیا شدرع( اسدت؛     شید: عدشیرای نگوبان نیشته م 
های ابتدای  تأسی  شیرای نگوبدان اسدت   نظرهای تفسیری و تطبی   که اغلب مربیط به سال

نیز، وجید دارد که بیانگر عمل به تکلیف دوم و تیجه بده تمدایز میدان دو کلیددواژۀ انطبداق بدر       
مدیرخ   1303بدان در نظدر تفسدیری شدمارۀ     میازیا و عدم مۀایرت با احکام استي شدیرای نگو 

در پاسخ به استعالم شیرای عال  قضای  در خصی، اعتبار قیانیا و م ررات مصیب  0/2/3882
، بر ضرورت مطاب ت قیانیا و م ررات با میازیا اسدالم  تأکیدد کدرده و    3قبل از ان الب اسالم 

___________________________________________________________________ 
نظدر  چودارم حدق  ددور    قانین اساس  جمویری اسالم  ایران، با تح ق نصاب سه 30به استناد ا ل نگوبان  یشیراي 1

از  سدت، یچودارم ن نصداب سده   ینگوبان دارا یشیرا هایه  که نظر  گاهرا نسبت به قانین اساس  داردي  تفسیری
 لید دلنگوبان، همدیاره بده   یشیرا یاز سی  مشیرت های دور نظرالبته  شیدي م ادی  نظر مشیرتعنیان آن نظر به

 ددور   یجابه ینگوبان واض  بیده است، و یل از از نظر شیراکه میضیع سؤا  عدم تح ق حد نصاب نبیده و گاه
و  00 ینیسد یکم  یاستفسدار رئد   روید نمینه پ برایبوره گرفته استي    دور نظر مشیرت تیاز ظرف ،یرینظر تفس

بده اسدتاندار و    ریوز یاز سی اریاخت ضیم ام مسئیل در مجل  در  یرت تفی اییدر خصی، تع  اساس ینقان 38
با تیجه بده  دراحت ا دیل    »م رر کرده است:  22/0/1372میرخ  1477 ۀنگوبان در نظر شمار ییرامشابه آن، ش

شدیرای نگوبدان بده شدرح      عضدا  ا ۀقانین اساس  و عدم نیاز به ابراز نظریه تفسیری، نظر مشیرت  کلی 137و  127
قانین اساس  متضدما داشدتا   همچنیا از آنجا که بررس  مصیبات مجل  و تطبیق آنوا با ييي«ي گرددزیر اعالم م 

تفسیری نسبت به ا یل مختلف قانین اساس  است، شیرای نگوبان در هنگام بررسد  مصدیبات مجلد  از حیدث     
کند کده از ایدا    یرت ضمن  اقدام به تفسیر قانین اساس  م مۀایرت یا عدم مۀایرت با ا یل قانین اساس  نیز به

 ار یاد شده استيدر ایا نیشت نظرات تطبی  نظرهای با عنیان 
هدا بایدد مطدابق    در تمدام زمینده   ،م ررات قیانیا و ۀطیر اطالق کلیبهقانین اساس  ایا است که  4مستفاد از ا ل »ي 2

 در کده  م رراتد  را  و ، بنابرایا قیانیاف وای شیرای نگوبان است ۀمیازیا اسالم  باشد و تشخی  ایا امر به عود
جودت بررسد  و   داندد،  شیرای عدال  قضدای  آنودا را مخدالف مدیازیا اسدالم  مد        گردد و مراجع قضای  اجرا م 

 ي«شیرای نگوبان ارسال دارید یتشخی  مطاب ت یا مخالفت با میازیا اسالم  برای ف وا
 :شیرای عال  قضای  21/1/1388میرخ  1143/1 ۀاستعالم شمار ي3

 شیرای محترم نگوبان»
ر حک  بدر طبدق   های گذشته که برخالف میازیا اسالم  است و  دونامهها و آییانامهاجرای قیانیا و تصییب

خصی، با تیجه به ا ل چوارم و ا ل یکصد هفتادم قانین اساسد  بده هدی  عندیان میجده      آنوا در محاک ، به
هدا  نامده قیانیا و تصییب ۀنیستي ایا نظر به شیرای عال  قضای  پیشنواد شده که با تیجه به ایا دو ا ل، هم
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ودای شدیرای نگوبدان دانسدته     قانین اساس ، با ف  4تشخی  ایا میضیع را ه  به استناد ا ل 
پرداخدت دسدتمزد    ۀالیحد »در خصدی،   3/3/13مدیرخ   38استي همچنیا در نظدر شدمارۀ م/  

عدم مۀایرت آن با احکام شرع م دس و قانین »به « های عمران  در مناطق جنگ کارکنان طرح
ای را در پدیش گرفتده اسدت کده     رویده  ،1تصری  کرده استي هرچند در نظرهای بعدی« اساس 
چنان نیز ادامه دارد و در آن، تنوا نسبت به مصیبات مجل  از حیث عدم مۀایرت با مدیازیا  هم

 شیديم  اظوارنظرشرع و قانین اساس  
رسدد رویدۀ فعلد  شدیرای     نظدر مد   های نظریۀ تفسیر اجتوادی، بهبا عطف تیجه به بایسته

شید که در بندهای ک م نگوبان نیازمند ا الح و تتمی  استي ضرورت ایا کار زمان  بیشتر در
م ام معظ  رهبدری، بدر جایگداه مدیازیا      8/7/1330های کل  قانینگذاری ابالغ  سیاست 2و  1

 4تریا منشأ قانینگذاری و نیز اندیشیدن راهکاری برای تضمیا اجرای ا ل عنیان ا ل شرع به
قانین اساس  در حیطۀ مثابۀ پاسدار رو شیرای نگوبان بهو ازایا 2قانین اساس ، تأکید شده است

های مذکیر در قانین اساس ، محدود بده اعدالم   تیاند وظیفۀ خید را با وجید  راحتت نیا، نم 
قانین اساس  ه  وظیفۀ احراز عدم مۀایرت بدا احکدام را    که درحالعدم مۀایرت با احکام بداند؛ 

فعلد  تنودا عمدل بده      از شیرای نگوبان خیاسته است و وظیفۀ انطباق بر میازیا اسالم و رویدۀ 
 استي نگوبانبخش  از وظیفۀ شیرای 

 

 گیرینتی ه
 یرت خا،، امدروزه در میدان اغلدب     یرت عام و تفسیر قانین اساس  بهضرورت تفسیر قانین به

تر از اثبدات ضدرورت تفسدیر، چگدینگ  و فرایندد انجدام آن       ح یقدانان، امری بدیو  استي اما مو 
ریدزی  مندان عر ۀ تفسدیر، مبدادرت بده پایده    ، در طیل تاریخ دغدغهاستي برای نیل به ایا منظیر

                                                                                                                                        
وهفت  بر طبق مدیازیا اسدالم   ند طبق ا ل یکصدوشصتاهای خالف اسالم منسیخ و محاک  میظفنامهآییاو 

هدای  شیرای عال  قضای  طبق فتیای امام استخراج و بده دادسدراها و دادگداه    ۀسیلورأی دهند و ایا میازیا به
صدییب لدیای  قدانین  در مجلد  شدیرای      های دیگر ابالی گردد و به ایا ترتیب تا تان الب و دادسراها و دادگاه

 «ديجلیی اجرای احکام خالف اسالم گرفته شی ،اسالم 
اظوار نظر کرده است، مربدیط  « عدم مۀایرت با میازیا اسالم»نخستیا نظری که شیرای نگوبان در آن با عبارت  ي1

ی نگوبدان در نظدر   است کده شدیرا   18/18/13مصیب « طرح انتزاع بنیاد شوید از سازمان بوزیست  کشیر»به 
 ۀطرح قانین  مربیط به بنیاد شدوید کده در جلسد   »چنیا اظوارنظر کرده است: در میرد آن  3/ک/40شمارۀ م/
شدیرای   ۀبا حضیر اعضای شیرای نگوبان به تصییب مجل  شیرای اسالم  رسدید، در جلسد   18/18/13علن  

)متا کامل مصدیبه و نظدر   « اساس  شناخته نشدو قانین  مۀایر با میازیا اسالمنگوبان میرد شیر قرار گرفت و 
 (https://b2n.ir/255853رو قابل مشاهده است: شیرای نگوبان در آدرس روبه

 https://b2n.ir/qanoonرو قابل مشاهده است: های ابالغ  مذکیر در آدرس روبهسیاست متا کامل ي2
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انددي بدا وجدید ایدا بده دالیدل متعدددی کده از جملده          های گیناگین تفسیری کردهمکاتب و روش
تریا آنوا، تیجه به وجه انسان  مفسر است، اینکه بخیاهی  مفسدر را ملدزم بده پیدروی از یدک      مو 

  برای تفسیر همۀ ا یل قانین اساس  کنی ، نه مطلدیب  مکتب یا یک روش تفسیری خا،، آن ه
و راهگشاست و نه عملیات ؛ بلکه مطلیب آن است که مفسر، بدا مبندا قدرار دادن نظریدۀ تفسدیری      

خیاهد در آن نظام ح یق  اقدام بده تفسدیر قدانین    ای که وی م متناسب با اقتضائات نظام ح یق 
هدا و  ی روشریکدارگ بده سیر داشدته باشدد و ثانیداً نحدیۀ     اساس  کند، اوالً فو  درست  از مفویم تف

هدای مختلدف در راسدتای ارائدۀ تفسدیر      مکاتب مختلف تفسیری را بشناسد و عنداالقتضدا از روش 
  حی  که مبان  نظام ح یق  را تضمیا و اهداف نظام ح یق  را مح ق کند، بوره بگیردي

ظ یا مراد م نا باشدد، کشدف پاسدخ نظدام     اینکه تفسیر بیشتر و پیشتر از آنکه کشف افادۀ الفا
که با نظ   حیح  در کندار یکددیگر قدرار    ح یق  در ایا نکته نوفته است که قیاعد ح یق  زمان 

تح ق هدف یا اهداف مشخص  باشند، یک نظام ح دیق  را تشدکیل    در ددگرفته باشند و همگ  
رو قدانین اساسد    ه اسدت؛ ازایدا  دهندي بخش  از ایا قیاعد در متن  به نام قانین اساسد  آمدد  م 

بخش  از نظام ح یق  استي تفسیر قانین اساس  پیشتر و بیشتر از آنکه پاسدخ م دنا اساسد  یدا     
شده باشد، پاسخ نظام ح دیق  بده ابودام، اجمدال، سدکیت یدا       الفاظ قانین اساس  به مسئلۀ مطرح

رو ساس  شده است؛ ازایاتعارض  است که متیجه بخش  از بدنۀ نظام ح یق ؛ یعن  همان قانین ا
 نریزدي به ه نحیی ارائه شید که نظ  حاک  بر نظام ح یق  را ایا پاسخ باید سنجیده و به

هدای  ایا م اله ضما ارائۀ دالیل  در اثبات نظریۀ تفسیر اجتودادی و عطدف تیجده بده گدام     
پذیر و ن  تیجیهشده از ا یل قانین اساس  زمامذکیر، به ایا نتیجه رسیده است که تفسیر ارائه

هدای نظدام ح دیق  و در بععدد کدارکردی،      قابل دفاع است که در بععد وجدیدی برآمدده از بنیدان   
 کنندۀ اهداف نظام ح یق  باشديتأمیا
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