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سجاد افشار

 .1دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
دريافت1931/4/11 :

پذيرش1931/6/02 :

چكیده
در تعیین معناي متون – از جمله متون حقوقي و قانون اساسي -سه رهیافت عمدهي مؤلفگرا،
متنگرا و مفسرگرا قابل شناسايياند .در اين میان ،مؤلفگرايي ديدگاهي است كه قرنها در اغلب

نظامهاي حقوقي ،نظريهي مسلط تفسیري بوده و همچنان نیز در بسیاري از نظامهاي حقوقي –
مانند ايران و آمريکا -كموبیش مورد توجه است .معناي قانون اساسي در نظريهي مؤلفگرا از

مقاصد و منويات قانونگذار برميخیزد .اين نظريه در اصول فقه شیعه و همینطور نگاه اعضاي
شوراي نگهبان بهعنوان نظريهي صحیح و رسمي تفسیر پذيرفته شده است .شاخههاي گوناگوني
چون قصدگرايي ،غايتگرايي و تسلیمگرايي همه در اعتبار دادن به مقصود مؤلف مشترکاند و
در مقام ارزيابي ،كموبیش نقاط مثبت و منفي اين نظريه را دارند .پژوهش حاضر با بررسي
شماري از منابع حقوق اساسي و نظريههاي انديشمندان علم اصول و فلسفهي حقوق در پي
معرفي ديدگاه تفسیري مؤلفگرا در تفسیر قانون اساسي با بیان گوشهاي از تاريخچه ،ماهیت و
اقسام آن و تأثیري است كه بر نظام حقوقي كشور گذاشته است .ارزيابي اين مقدمات ،ايرادات
جدي زباني و غیرزباني نظريهي مؤلفمحور را روشن ميسازد.
واژگان کلیدی :تفسیر قانون اساسي ،شوراي نگهبان ،قصدگرايي ،غايتگرايي ،مؤلفگرايي،
نظريهي رسمي تفسیر.

*E-mail: sd_afshar@yahoo.com
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مقدمه
پژوهشگران ،عرصهي تفسیر متن را از زواياي گوناگوني تقسیم و مطالعه كردهاند .زماني
به اعتبار موضوع ،تفسیر متون ادبي ،الهیاتي ،حقوقي ،هنري و ...مورد توجه قرار گرفتهاند؛ گاه
به اعتبار زمان طرح و ديدگاههاي فلسفي رايج از تفسیر پیشامدرن ،مدرن و پسامدرن سخن
گفته شده است؛ گاه به نظريههاي تفسیري توصیفي و دستوري اشاره شده است؛ گاهي حسب
علمي يا فلسفي بودن مبناي ارائهي نظريات ،تقسیمبندي صورت گرفته است؛ در مواردي با
نگاه معرفتشناختي از تفاسیر ذاتگرا و غیرذاتگرا سخن گفته شده يا نظريههاي تفسیري به
مؤلفمحور ،متنمحور و مفسرمحور تقسیم شدهاند .ريشهي تقسیم آخر به مباحث فلسفياي
بازميگردد كه از نیمهي قرن بیستم در دو جريان فلسفهي قارهاي و تحلیلي مطرح شده است.
مهمترين مبحث در اين خصوص آن است كه «معنا»1ي متن چیست و چگونه ميتوان آن را
يافت؟ به همین ترتیب ،پرسشهاي ديگري مطرح ميشوند ،از جمله آنکه آيا معنا امري عیني
و بیروني است يا به عالم ذهن تعلق دارد؟ اگر ذهني است ،تابع ذهن نويسندهي متن است يا
خوانندهي آن؟ بیناالذهاني است يا در ذهن هر فرد ،امري مستقل است؟ تابع قصد مؤلف/
گوينده است يا موجودي مستقل در متن است يا از پیشدانستهها و ارزشهاي مفسر /شنونده
تبعیت ميكند؟ تغییرپذير است يا ثابت؟ بديهي است كه هر يک از سه رهیافت عمدهي
مؤلفگرا ،متنگرا و مفسرگرا پاسخهاي متفاوتي به اين پرسشها دارند؛ اولي اصالت را به
منويات و مقاصد مؤلف متن ميدهد ،دومي الفاظ متن را داراي اعتبار ميداند و سومي ،معناي
متن را تابعي از پیشدانستهها و ارزشهاي ذهني مفسر عنوان ميكند.
هنگاميكه از ابعاد فلسفي مقولهي تفسیر سخن گفته ميشود« ،هرمنوتیک فلسفي» 2از اولین
مفاهیمي است كه به ذهن متبادر ميشود؛ مفهومي كه از محصوالت فلسفهي اروپاي قارهاي

است .در مقابل ،در فلسفهي دنیاي انگلیسيزبان نیز – كه به «فلسفهي تحلیلي» 3معروف است-
تالشهاي بسیاري براي پاسخ به پرسشهاي فلسفي دربارهي معنا و تفسیر صورت گرفته كه
شیوه و نتايج آن ،شباهتهاي بسیاري به شیوهي دارد كه در علم اصول فقه براي يافتن معناي
متن بهكار ميرود 4.اين تالشها بهطور مستقیم در فلسفهي حقوق اين كشورها نیز تأثیر
6

پذيرفته و «فلسفهي حقوق تحلیلي» 5را ايجاد كرده است .براي نمونه ،كتاب مفهوم قانون

هارت 1441( 7تا 1442م)  -بهعنوان يکي از مهمترين كتابهاي فلسفهي حقوق قرن بیستم-
تالشي براي يافتن معناي الفاظ حقوقي با استفاده از دستاوردهاي فلسفهي تحلیلي است.
فلسفهي حقوق تحلیلي نیز مانند ديگر مکاتب و رويکردهاي فلسفي ،نظريههاي مؤلفگرا،

متنگرا و مفسرگرا را در تفسیر حقوقي – بهويژه تفسیر قانون اساسي -بازتولید كرده است.
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بديهي است كه هر يک از سه رويکرد اصلي مذكور ،در عالم حقوق اساسي به اين پرسشها
پاسخهايي متفاوت ميدهند.
در میان اين سه رويکرد ،مؤلفگرايي نیازمند مطالعهي ويژه است .با آنکه اين رويکرد از
قديمااليام تاكنون در نظام فقهي و حقوقي ما و همچنین ديگر نظامهاي حقوقي ،نقش و تأثیري
انکارناپذير داشته است ،در نظام حقوق اساسي ما كمتر بهطور مستقل مطالعه شده و ضعفها و
قوتهاي آن بررسي شده است .در واقع ،حقوقدانان ايراني در دو دههي اخیر بیشتر كوشیدهاند
تا رويکرد مفسرگرا در تفسیر قانون را – كه رويکردي مدرن و جديد ميدانستهاند -به

مخاطبان خود معرفي كنند و بدينترتیب ،كمتر پژوهشي متوجه نظريههاي مؤلفگرا و متنگرا
بوده است 4.بر اين اساس ،در پژوهش حاضر تاريخچه ،ماهیت ،زيرشاخهها و تأثیر نظريهي
مؤلفمحور بر نظام حقوق اساسي ايران ،بیان شده است .در اين زمینه از يافتههاي نظام حقوق
اساسي آمريکا نیز بهعنوان نظامي كه تحت تأثیر فلسفهي زباني يا تحلیلي قرار دارد ،استفاده
شده است .در پايان ،با توجه به اين موارد ،نقاط مثبت و منفي مؤلفگرايي در نظام حقوق
ايران بررسي شده و استفاده از آن بهعنوان نظريهي تفسیر رسمي در نظام حقوقي كشور،
ارزيابي انجام شده است .بر اين اساس ،مطالب پژوهش در سه بخش تاريخچه و ماهیت
مؤلفگرايي ،مؤلفگرايي در نظام حقوقي ايران و ارزيابي مؤلفگرايي سامان گرفته و در پايان
نتیجهگیري شده است.

 .1مبانی مؤلفگرایی در حقوق اساسی آمریكا
طي قرنها و بهطور سنتي ،هدف از تفسیر هر متني ،فهم مقصود مؤلف آن عنوان ميشد.
براساس اين ديدگاه ،هر متن داراي يک معناي صحیح و درست است (معناي مدنظر نويسنده)
كه خواننده بايد با مطالعهي متن ،اين معنا را بهدست آورد؛ هر معنايي كه غیر از معناي مدنظر
آفرينندهي متن از آن استنباط شود ،نادرست است؛ در واقع ،متن يک امر تکمعناست و نه
چندمعنا كه تاب تفسیري جز معناي مدنظر نويسنده را ندارد .به همین دلیل نیز اين نظريهي

تفسیري ،مؤلفگرا يا – در رايجترين شکل خود -قصدگرا
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نامیده شده است .به همین

ترتیب ،در مقابل رويکرد متنگرايي 11يا معناي اصلي 12يا قصد نوعي 13،از قصدگرايي تحت
عنوان قصد اصلي 14يا قصد شخصي 15ياد ميشود ،چراكه بهدنبال يافتن قصد و معناي مدنظر
مؤلف از بهكارگیري واژههاست ،نه معنايي كه احیاناً از واژهها برداشت ميشوند ،بدون آنکه
مطمح نظر مؤلف بوده باشند.
در ادبیات مباحث تفسیري ،رويکردهاي مؤلفمحور با اين عناصر قابل شناسايياند:
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-

مفسر در جستوجوي معناي متن است و معناي متن ،چیزي جز مراد جدي متکلم يا
مؤلف آن نیست .اين معنا امري ثابت و تغییرناپذير است و ذهنیت مفسر ،نقشي در
ساخت يا فهم آن ندارد.

-

رسیدن به هدف مذكور از طريق پیمودن روش متعارف و عقاليي فهم متن میسر است.
بنابراين ،ظهور لفظي متن ،پل رسیدن به مراد جدي و معناي مقصود است ،زيرا متکلم،
مقصود خود را از طريق الفاظ و تركیبات لفظي بیان كرده است.

-

حالت ايدهآل براي مفسر آن است كه به فهمي قطعي و اطمینانآور از متن از طريق فهم
مراد متکلم دست يابد .اما اين يقین و اطمینان ،در همهي موارد حاصل نميشود .ازاينرو
در ادبیات اصولي ما ،متن به نص و ظاهر تقسیم ميشود؛ نص ،متني است كه فهم عیني و
مطابق با واقعي از آن براي مفسر حاصل ميشود و در مقابل ،در متن ظاهر ،چنین قطعیتي
وجود ندارد .البته اين به معناي نفي حجیت ظواهر نیست و تفسیري كه مطابق قواعد،
روشمند و مضبوط و عقاليي باشد ،مورد پذيرش عرف و عقل قرار دارد.

-

فاصلهي زماني میان نگارش و تفسیر متن ،مانع دستیابي مفسر به معناي مقصود و مراد
جدي متن نیست و فهم عیني ،عليرغم بعد زماني ممکن است.

-

متن ،به هر تفسیري اجازهي بروز نميدهد و تنها افادهكنندهي يک معناست .اگرچه
بسیاري از متون – ظواهر -براي احتماالت تفسیري متعدد مستعدند ،اين احتماالت نیز

دايرهي محدود و مشخصي دارند (واعظي.)58 - 56 :1386 ،
رويکرد مؤلفگرا تا قرن بیستم ،رويکرد غالب و بدون رقیب در عرصهي فهم متن بود ،اما
پس از ظهور هرمنوتیک فلسفي در اواسط سدهي بیستم بهشدت به چالش كشیده شد،
بهگونهاي كه مؤلفگرايي امروز از سوي برخي انديشمندان ،نظريهي سنتي يا پیشامدرن خوانده
ميشود (واعظي .)58 :1386 ،با اين حال و برخالف تصور بسیاري از اصحاب علوم انساني در
كشور ما ،مؤلفگرايي در حال حاضر نیز رونق و رواج خود را نه در عرصهي عمومي و نه
میان فالسفهي زبان و نه حتي میان گروه بزرگي از هرمنوتیکپژوهان از دست نداده است.
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اساساً به عقیدهي بسیاري به حکم عقل ،خواننده براي دانستن مقصود مؤلف به سراغ متن
ميرود؛ در غیر اين صورت ،هم باب مخاطبه بسته ميشود و هم برداشت هر مطلبي از هر
متني امکانپذير خواهد بود .در عرصهي تفسیر حقوقي نیز وضع به همین منوال است و
نظريات قصدگرا يا مؤلفگرايي كه هدف از تفسیر متن قانوني را دريافت مقصود قانونگذار
ميدانند ،در نظامهاي حقوقي مختلف همچنان رونق دارند ،چه در عرصهي عام تفسیر حقوقي
و چه در عرصهي تفسیر قانون اساسي.
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اين رويکرد تفسیري در نیمقرن اخیر و در قالب نظريهي قصدگرايي يا قصد اصلي بازتولید
شده است .قصدگرايان آمريکايي براي تفسیر قانون اساسي به سراغ مباحث مطرحشده در
كنفرانس فیالدلفیا (محل تصويب قانون اساسي آمريکا) ميروند يا سیر تدوين و تصويب
اصالحیههاي اين قانون را بررسي ميكنند .به همین ترتیب ،گفتهها و نوشتههاي برجايمانده از
واضعان قانون اساسي (متن اصلي و اصالحیهها) مطالعه ميشود

(2011: 6

.)Kenneth,

بدينترتیب ،قانون اساسي در پرتو انديشهها ،آرا و اهداف تهیهكنندگان و واضعان آن ،تفسیر و
معناي موردنظر آنان ،بر عبارات قانون اساسي ،حمل ميشود .بديهي است كه ممکن است افراد
در تعیین قصد واقعي قانونگذاران دچار اختالفنظر شوند ،اما دامنهي اين اختالف بهاندازهاي
نیست كه بهطور مثال ،در ديدگاههاي مفسرمحور اتفاق ميافتد.
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تحقیقات پل گرايس

انگلیسي ( 1413تا  1488م) يکي از مباني اصلي دفاع از

مؤلفگرايي در فلسفهي تحلیلي و فلسفهي زبان روز است .گرايس در نظريهي روانشناختي
معنا 18،میان معناي جمله و معناي مدنظر گوينده تمايز قائل ميشود و در اين میان ،اصالت را
به معناي گوينده 14ميدهد .بهعبارت ديگر ،معنا از نظر وي چیزي است كه گوينده آن را قصد
كرده و عبارات زباني تنها به اين دلیل معنا دارند كه نظرها يا مقاصد گويندههايي كه آنها را
بهكار ميبرند ،بیان ميكنند (اليکن .)181 :1342 ،بنابراين ،كار گرايس ،تفکیک میان دو
نظريهي متنگرا و قصدگراست .بديهي است كه در بیشتر موارد ،معنايي كه از جمله برداشت
ميشود ،با قصد گوينده /نويسنده يکي است ،اما ميتوان نمونههاي فراواني را مثال زد كه
چنین مطابقتي در آنها وجود ندارد و گوينده معنا و مرادي را مدنظر داشته كه به هر دلیل،
وارد ذهن مخاطب نشده است .در واقع ،تفاوت اين دو در موضوعیت داشتن متن براي
متنگرايان و طريقیت داشتن آن براي مؤلفگرايان است ،بهگونهاي كه رويکرد متنگرا به
مدلول متن اعتبار ميدهد ،حتي اگر مخالف قصد واضعان قانون باشد و رهیافت مؤلفگرا تابع
قصد و نیت قانونگذار است ،اگرچه از متن قانون بهدرستي استنباط نشود.
در مجموع ميتوان چهار دورهي متمايز زير را براي رويکرد تفسیري قصدگرايي حقوقي
در غرب برشمرد:
-

دورهي اول :دورهي تفسیر سنتي يا كالسیک يا پیشامدرن كه میان نظام حقوق نوشته،
كامنال ،حقوق اسالمي و ديگر نظامهاي حقوقي مشترک است؛

-

دورهي دوم :نیمي از قرن بیستم كه تحت تأثیر آثار فلسفي در حوزهي فلسفهي زبان و
هرمنوتیک ،لزوم تبعیت از مؤلف متن – از جمله قانونگذار -بهطور كامل زير سؤال رفت.
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اين رويکرد هنوز هم در تفسیر متون ادبي ،فلسفي ،حقوقي و الهیات طرفداراني جدي
دارد و به مفسرگرايي معروف است؛
-

دورهي سوم :احیاي تفکر قصدگرايي از ابتداي دههي هفتاد قرن بیستم و تفوق مجدد آن
به مدت دو دهه؛

-

دورهي چهارم :دورهي حاضر كه از انتهاي دههي هشتاد میالدي آغاز شده است و تا زمان
حال ادامه دارد .قصدگرايي در اين دوره اگرچه هنوز حامیان محکمي در آمريکا دارد،

عنوان نظريهي تفسیري مسلط را به ديگر نظريههاي رقیب – بهويژه متنگرايي -واگذار
كرده است (.) Kenneth, 2011, 6 ; Treanor, 2007, 488

قاضي رابرت بورک 2112-1427( 21م) – قاضي دادگاه تجديدنظر منطقهي كلمبیا و استاد
دانشگاه يیل -از پیشگامان احیاي قصدگرايي در قرن بیستم و از مهمترين چهرههاي دورههاي
سوم مؤلفگرايي است .بورک در سال  1471و با انتشار مقالهاي تحت عنوان «اصول بيطرفانه و
چند مسئله راجع به اصالحیهي اول» 21،موجب جلب توجه دوباره به مفهوم قصدگرايي شد .در
دههي هفتاد و هشتاد نیز برخي نظريهپردازان همچون قاضي ويلیام رنکويست 2115 -1424( 22م)
و رائول برگر 2111 - 1411( 23م) ،در مقاالتي به انتقاد از انحرافات صورتگرفته از آراي واضعان
قانون اساسي در حقوق اساسي عصر خود پرداختند .دادستان كل ادوين میس 1431( 24م) نیز در
سخنراني مهمي كه در سال  1485در كانون وكالي آمريکا انجام داد ،بر اين نکته تأكید كرد كه
قضات بهعنوان حافظان صادق قانون اساسي ،موظفاند تا در مقابل هر گونه تالش سیاسي براي
جدا كردن آنان از مفاد لفظي قانون اساسي بايستند .از نظر وي ،متن قانون اساسي و ارادهي
واضعان ،تنها استانداردهايي هستند كه براساس آنها ،بايد قانون اساسي را اجرا كرد ( & Huscroft

 .)Miller, 2011, 16-17سخنان میس ،مبین دفاع از مؤلفگرايي و متنگرايي – هر دو -است و

بايد آن را در پسزمینهي تقابل منشأگرايان با مفسرگرايي تحلیل كرد.
پس از اين دوران ،قصدگرايي دچار چالشهاي متعدد زباني و غیرزباني شد و همین امور

نیز مسبب گذار از دورهي سوم – دورهي رواج و تسلط -به دورهي چهارم حیات اين رويکرد

شدند .در سالهاي اخیر ،اسکات سوآمز1446( 25م) – فیلسوف زبان نامدار آمريکايي كه به
موضوع تفسیر حقوقي گرايش پیدا كرده -مدافع نوعي قصدگرايي شده كه آن را نظريهي
«تسلیمگرايي» 26نامیده است .او خود را منشأگرا ميداند ،اما بهجاي توجه صرف به معناي
اصلي و لغوي واژه ،معناي قانون را در تركیبي از آنچه قانونگذاران از واژهي مراد كردهاند،
آنچه يک فرد معقول از واژه ميفهمد ،وقايع در دسترس عموم ،تاريخ وضع قانون ،زمینهي
قانونگذاري و سابقهي قانون فعلي جستوجو ميكند (.)Soames, 2013: 602
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مؤلفگرايي يک صورت مدرنتر از قصدگرايي نیز دارد ،تحت عنوان غايتگرايي 27.در
تفسیر غايتگرا به اين نکته توجه ميشود كه هدف واضعان قانون از وضع آن چه بوده است.
براي فهم هدف قانون نیز عليالقاعده ،الفاظ قانون يا قانون اساسي و مذاكرات و مباحث
واضعان آنها بررسي ميشود .پس از استنباط هدف ،تفسیر قانون بر محور همان هدف صورت
ميپذيرد .اصطالحي كه برخي غايتگرايان بهجاي هدف قانون به كار ميبرند« ،زمینهي
28

سیاستي»

قانون است .غايتگراياني چون آلبرت ساكس

24

(1441 - 1421م) و هنري

هارت1454( 31م) برآناند كه قاضي در مقام تفسیر قانون بايد متن قوانین را بهدقت مطالعه
كرده و سپس ،اهداف آن را استخراج كنند .بهعالوه ،سوابق مربوط به وضع قانون نیز بايد
بررسي شود .اينان  -مانند برخي قصدگرايان -حتي در صورت نیافتن سابقهي وضع قانون يا
امکانناپذيري استخراج غايت از متن يا سابقهي قانون ،غايت مدنظر يک قانونگذار عاقل از
وضع قانون مورد بحث را در نظر ميگیرند .بهطور كلي ،پیشفرض ديدگاه غايتگرايانه آن
است كه قانونگذاران ،مجموعهاي از افراد عاقل بودهاند كه مجموعهاي از اهداف عقاليي را
بهنحو عاقالنهاي پیگیري ميكردهاند (.)Fallon, 2014: 604
بايد دانست كه تفسیر غايتگرا بهنوعي نظريهاي میانه بین مؤلفگرايي و مفسرگرايي
است ،چراكه هم در پي فهم نیت و هدف مقنن است و هم مفسر در جريان شناخت غايت
قانون ،نقشي فعال دارد و نه منفعل .بر اين اساس ،ممکن است كه فهم مفسران مختلف از
غايت قانوني ،بهطور كامل با هم متفاوت باشد ،درحاليكه در مؤلفگرايي مألوف ،دامنهي
مشخصي از اختالف زباني میان مفسران ،محتمل است .بر همین اساس نیز برخي حقوقدانان
اساسي ،غايتگرايي را نقطهي پیوند ذهنيگرايي 31و عینيگرايي 32در عرصهي تفسیر قانون
اساسي ميدانند (.)Barak, 2005: 88

 .2مؤلفگرایی در نظام حقوقی ایران
مؤلفگرايي اغلب در شکل قصدگراي آن ،ديدگاه مورد پذيرش اصولیون شیعه نیز است و
33

آن دسته از آنان كه متعرض بحث شدهاند ،الفاظ متن را دال بر معاني مدنظر متکلم دانستهاند.

معناي مدنظر متکلم يا مؤلف نیز از داللت تصديقي كالم وي روشن ميشود .توضیح آنکه
اصولیون میان معنا يا مدلول تصوري كالم با مدلول تصديقي آن تفکیک ميكنند .داللت
تصوري صرفاً بر مبناي وضع واژه براي معنايي خاص است .در واقع ،وضع ،میان تصور لفظ و
تصور معنا عالقهي سببیه ايجاد ميكند ،به شکلي كه همواره از تصور لفظ ،معناي لغوي آن به
ذهن ميآيد ،صرفنظر از آنکه اين كالم را از گوينده يا نويسندهي هوشیار و قاصد دريافت
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كرده باشد يا خواب و غافل يا حتي از صداي حاصل از برخورد دو قطعهسنگ .داللت تصوري
صرفاً تابع وضع است و ارتباطي با قصد و اراده و كاربرد ندارد (صدر1422 ،ق ،ج  .)72 :1در
مقابل ،در داللت تصديقي ،يک گوينده يا نگارندهي هوشیار وجود دارد كه متوجه معناي كالم
خود است و به اين دلیل ،داللت كالم او از مرحلهي تصور فراتر ميرود و به تصديق ميرسد.
در واقع ،جملهي كاشف از امري در نفس گوينده است كه ميخواهد آن را به مخاطب انتقال
دهد .برخي داللت تصديقي را به جدي و استعمالي يا گونههاي ديگر تقسیم كردهاند .داللت

تصديقي – برخالف داللت تصوري -ماهیتي لغوي ندارد و تابع علقیهي وضعیه نیست ،بلکه از
حال متکلم ايجاد ميشود .اگر او در حال هوشیاري و توجه و جديت باشد ،معناي كامل جمله
و دو داللت استعمالي و جدي كالم وي تام خواهد بود (صدر1422 ،ق ،ج  73 :1و .)74
بدينترتیب ،هدف از تفسیر متن ،فهم داللت تصديقي آن ( معناي موردنظر ماتن) است.
براساس همین سابقهي اصولي است كه مؤلفگرايي به نظريهي رسمي تفسیر قانون اساسي
در نظام حقوقي ايران تبديل شده است .در واقع ،برخالف نظام حقوقي آمريکا 34،نظام حقوقي
جمهوري اسالمي ايران ،يک نظريهي تفسیر رسمي انتخاب كرده كه همان ،مؤلفگرايي است.
شوراي نگهبان بهعنوان مرجع رسمي تفسیر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 35در نظريهي
شمارهي  76/21/583به تاريخ  1376/3/11در پي پرسش رئیسجمهور وقت ،در مقام تفسیر از
اصل  73قانون اساسي اعالم كرد كه «مقصود از تفسیر [قانون] ،بیان مراد مقنن است .»...بديهي
است كه اگرچه متن اصل و پرسش صورتگرفته در خصوص تفسیر قانون عادي بوده است،
لفظ قانون در اينجا را بايد اعم از قوانین اساسي و عادي و حتي مقررات مصوب ديگر مراجع
دانست .بهطور كلي و براساس اين نظريهي تفسیري ،هر مقرره بايد با رويکرد كشف و بیان
مراد واضع آن تفسیر شود .بر همین اساس نیز رجوع به مشروح مذاكرات تصويب قانون
اساسي و عادي براي آگاهي از مقصود واضع قانون يا مؤلف متن قانوني در حقوق ما امري
رايج است .نظريات تفسیري خود شوراي نگهبان نیز نشان ميدهد كه اين شورا در بسیاري از
موارد ،همین رويکرد تفسیري را پي گرفته است .بهطور مثال ،در تفسیر اصل  86قانون اساسي
(نظريهي شمارهي  81/21/3136مورخ  )1381/11/21بهصراحت به مشروح مذاكرات واضعان
قانون اساسي ارجاع داده و آورده است كه «مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران در خصوص اصل هشتادوششم ،حاكي از اينکه مصونیت
ريشهي اسالمي ندارد .»...چنین رويکردي در تفسیر قوانین عادي نیز ديده ميشود و اصل 73
نیز بهصراحت ،مرجع تفسیر قوانین عادي را خود مجلس شوراي اسالمي معرفي كرده است.
همین امر نیز مؤيد ديگري بر پذيرش ديدگاه مؤلفگرا در نظام حقوقي امروز ايران است.
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نتیجهي ديدگاه مؤلفمحور در حقوق ايران ،ديدگاه نیرومندي است كه معتقد است كه
مصلحتانديشي ،رعايت عدل و انصاف و توجه به اصول اخالقي يا مشکالت اجرايي از شئون
واضع قانون تلقي ميشود و نه مفسر و هر آنچه بايد در اين زمینه پیشبیني شود ،در خود
قانون آمده است .بر اين اساس ،وظیفهي حقوقدان تنها اجراي قانون با تکیه بر اصول منطقي و
قواعد استنباط حقوقي است ،تا بدين شکل مراد مقنن را به بهترين نحو دريابد .مرحوم دكتر
مهدي شهیدي ( )1383-1313را ميتوان يکي از شاخصترين مدافعان اين ديدگاه در حقوق
خصوصي ايران دانست (ن.ک :شهیدي ،1341 ،ج  .)24 :1چنین رويکردي به تفسیر قانون
اساسي نیز قابل توسعه است ،به معناي آنکه معناي مفاهیم و گزارههاي بهكاررفته را بدواً بايد
در كالم واضعان قانون – مجلس بررسي نهايي قانون اساسي  1358و شوراي بازنگري قانون

اساسي  -1368جستوجو كرد.
تفسیر غايتگرا نیز همواره در حقوق ايران بهطور كلي و حقوق اساسي بهطور خاص،
مطرح بوده است .بهنظر ميرسد كه مشخصاً ،اصول  1تا  11قانون اساسي اصولياند كه در
تفسیر غايتشناسانه بیشتر مورد توجه قرار ميگیرند .در اين میان ،اصل  3بهصراحت اهداف
دولت جمهوري اسالمي را مشخص كرده است .صرفنظر از اين موارد ،مفهوم «روح قانون»

نیز – كه در ادبیات حقوق كشور ما پركاربرد است -تعبیر ديگري براي غايت و هدف
قانونگذار بهنظر ميرسد .حتي در اصل  138قانون اساسي نیز تأكید شده كه مصوبات نهادهاي
مقرراتگذار دولتي ،عالوهبر متن قانون ،نبايد با روح قانون نیز ناسازگار باشند 36.روشن است
كه اين سخن بدان معنا نیست كه قانون اساسي ،خود رويکردي غايتگرايانه براي تفسیر خود
معرفي كرده ،بلکه اصول مذكور ،موارد هستند كه ميتوان آنها را بهعنوان قصد و غايت
قانونگذار اساسي از تأسیس نظام سیاسي برشمرد.

 .3ارزیابی مؤلفگرایی
يکي از مزاياي رويکرد مؤلفگرا در تفسیر قانون ،ثبات و استحکام نظام حقوقي است؛ در
واقع ،ازآنجا كه مفسران و قضات قصدگرا در پي كشف مراد قانونگذارند و فهم اين امر،
دامنهي چندان موسع و بيضابطهاي ندارد ،بهطور معمول ،فهم بیش از يک يا دو تفسیر از
قانون ،امکانپذير نیست و تفسیر قانون در مدار انتظارات مشخص شهروندان و حقوقدانان قرار
خواهد داشت .به اين ترتیب ،زمینه براي پیشبینيپذيري تفسیر قانون اساسي – كه در بسیاري
از موارد در جايگاه خود قانون اساسي قرار ميگیرد -ايجاد ميشود و يکي از اركان حاكمیت
قانون را فراهم ميسازد .گذشته از آن ،پذيرش ديدگاه مؤلفمحور موجب ضابطهمندي تفسیر
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قانون نیز ميشود .هنگاميكه مقصود از تفسیر ،كشف مراد مقنن باشد ،مفسر نهايت كوشش
خود را به كار ميگیرد تا براساس اصول و ضوابط روشن تفسیر متن ،به مراد مقنن دست يابد.
بدينترتیب ،اصولي چون احترام به ارادهي قانونگذار ،اصل انسجام ساختاري و تمسک به روح
قانون ،اصل حفظ اصالت قانون و  ...مورد توجه مفسر قرار ميگیرند (اصالني ،محمدي و
طالبکي.)33 :1345 ،
با وجود اين نکات مثبت ،مؤلفگرايي در چند دههي اخیر ،همواره مخالفاني جدي و
منتقداني مستمر داشته است؛ پاول برست 1441( 37م) بهعنوان يکي از مهمترين منتقدان ايدهي
قصدگرايي ،چند اشکال بنیادين زباني و غیرزباني زير را به اين رويکرد وارد كرده است:
 -1اشکال كلي در نسبت دادن يک قصد سازماني واحد به اعضاي متعدد و متفاوت نهاد
واضع يا تصويبكنندهي قانون اساسي؛
 -2اشکال خاص در تعیین قصد اعضاي كنوانسیون فیالدلفیا بهعنوان واضع قانون اساسي
آمريکا ،دولتهاي ايالتي بهعنوان تصويبكنندهي قانون اساسي اولیه و مجالس ايالتي
بهعنوان تصويبكنندهي اصالحیهها؛
 -3اشکال در تعیین میزان كلي يا جزئي بودن واژههاي مورد استفاده در قانون اساسي در نگاه
واضعان آن؛
 -4ابهام در چگونگي استنباط قصد واضعان از ساختار قانون اساسي؛
 -5دشواري ترجمان عقايد واضعان و ارزشهاي موردنظر آنان در طول زمان؛
 -6اشکال مشروعیت دموكراتیک ،با توجه به آنکه قانون اساسي  ،1784بدون مشاركت زنان
و بردگان ،تهیه و تصويب شد؛
 -7مشکل ثبات و بيثباتي ،يعني چگونگي انطباق متن انعطافناپذير قانون اساسي با اوضاع و
احوال متغیر(.)Huscroft & Miller, 2011: 18
همانگونهكه مالحظه ميشود ،بهجز موارد دوم و ششم ،بقیهي موارد به قانون اساسي
آمريکا اختصاص ندارد و در تمام نظامهاي حقوقي قابل بحث است .حقوقدان ديگري به نام
جفرسون پاول 1454( 38م) نیز اساساً قائل بر اين است كه خود اعضاي كنوانسیون فیالدلفیا هم
قائل به تفسیر قانون اساسي براساس آراي خود نبوده و به اصالت متن قانون ،نظر داشتهاند.
مطابق اين ديدگاه ،قصدگرايي يک نظريهي خودزدا 34است ،چراكه به قصد قانونگذار ارجاع
ميدهد ،درحاليكه قصد قانونگذار ،ارجاع به متن است و نه خودش .ايرادات افرادي مانند
برست و پاول ،عرصه را بر قصدگرايي تنگ كرد و اواخر دههي هشتاد ،آن را از جايگاه
نظريهي غالب تفسیر قانون اساسي آمريکا كنار زد

(& Miller, 2011: 19

 ،)Huscroftاگرچه
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هنوز در میان حقوقدانان آكادمیک و قضات دادگاههاي آمريکا ،طرفداراني جدي دارد.
به اين اشکاالت ،يک مورد جدي ديگر نیز ميتوان افزود؛ اينکه بداهتاً قانون نميتواند
همهي مسائل و پرسشهاي تفسیري آينده را پیشبیني كند ،بهويژه متن كوتاه و مجمل و بعضاً
قديمي قانون اساسي كه اعمال تجديدنظر و بازنگري در آن نیز بسیار دشوار است .متن ثابت و
صامت قانون ،اصوالً از نقص و خأل و سکوت مبرا نیست؛ هنگام تصويب يک قانون در
بهترين حالت ،مسائل پیشآمده يا پیشبینيپذير در زمان تصويب در نظر گرفته شده و براي
حل آنها چارهانديشي ميشود .بهعالوه ،هیچ مقنني نميتواند بهطور دائم – مثالً هر يک يا دو
سال -در خصوص موضوعي مشخص قانون وضع كند؛ گاه عمر اعتبار يک قانون از يک قرن
و بیش از آن نیز ميگذرد و طبیعي است كه در اين دورهي زماني ،مسائل و مستحدثاتي رخ
دهد كه اساساً به ذهن واضع اولیه خطور نميكرده است .بنابراين ،بسیار پیش ميآيد كه در
مقام حل مسئلهاي ،حکم يا اساساً موضوع موردبحث در قانون پیشبیني نشده و تکلیف
مجريان قانون معلوم نباشد .همانگونهكه گفته شد ،امکان بروز چنین معضالتي در قانون
اساسي بسیار بیشتر است .به همهي اينها بايد امکان وجود تعارض يا ابهام در متن قانون يا
ايرادات اجرايي و اخالقياي را اضافه كرد كه قانون را از ابتدا داراي ايراد ميكند .بديهي است
كه مؤلفگرايان بايد به اين اشکاالت بزرگ ،پاسخي درخور دهند .حال اين ايراد در مورد
قصدگرايي به طريق اولي وارد است .چگونه ميتوان از واضعاني كه دويست و اندي سال پیش
يا نزديک به چهل سال پیش در مجمعي گرد هم آمده و پیشنويسي را بررسي و تصويب
كردهاند ،انتظار داشت كه مسائل مبتالبه امروز ما را پیشبیني و در مورد آن ،حکم قاطعي صادر
كرده باشند؟ بهنظر ميرسد كه انتساب قصد و اراده به چنین قانونگذاراني ،بیش از يک فرض
و دروغ حقوقي نیست؛ آيا واقعاً اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در مورد جزئیات
تدوين بودجه (اصل  52قانون اساسي) ،اساساً بحث يا تصوري داشتهاند تا در اختالف دولت و
مجلس در خصوص امکان دخل و تصرف در بودجه به مذاكرات آنان رجوع كرد؟ به همین
ترتیب در خصوص دهها و صدها پرسش تفسیري بالقوه و بالفعل ديگر نیز وضعیت چنین
است و بهواقع ،نميتوان ارادهاي از واضع را استنباط كرد ،ولو آنکه آن اراده ،اشتباه يا
اجرانشدني يا ناكارامد باشد .اين بحث را ميتوان يک گام ديگر به جلو برد؛ آيا اساساً
قانونگذاري وجود داشته كه به وي ارادهاي نسبت داده شود و براساس آن ،تفسیر قانون اساسي
انجام پذيرد؟ وجود قانونگذار خود از جمله اعتبارات بشري است .در واقع ،انسان براي رفع
نیازهايي ،به مجموعهاي از افراد ،شخصیت حقوقي بخشیده ،آن را قانونگذار نامیده و
ويژگيهايي چون عقل و حکمت را به او منتسب كرده است .اما آيا اين فرض و دروغ قانوني
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را همیشه بايد باور كرد؟ بهنظر ميرسد كه نميتوان از روي سخنان فرد يا افرادي از
مجموعهي واضعان ،قصد و ارادهاي را به تمام آنان نسبت داد .بديهي است كه اعضاي مجلس
مذكور ميتوانستهاند بهدلیل ديگري جز ادلهي سخنرانان جلسه ،براساس مصالح سیاسي و
اقتصادي خود يا اصالً بدون دلیل به اصل و مادهاي رأي دهند .در هر حال ،نه وجود كل
واحدي به نام قانونگذار اثبات شده است و نه وجود ارادهي واحدي در آن .پس در مقام
جمعبندي بايد گفت كه اوالً واضع بشري نميتوانسته همهي اتفاقات و پرسشهاي آتي را
پیشبیني كند و براي آنها ارادهاي داشته باشد؛ ثانیاً اصالً وجود يک واضع بشري واحد
بهشدت مورد چالش و انکار است؛ ثالثاً به فرض وجود اين واضع و پیشبیني شرايط نیز
منتسب كردن يک ارادهي واحد به تمام اعضاي مجلس يا نهاد واضع ،امري است فاقد ادلهي
محکم .اشکال دوم و سوم بر غايتگرايي نیز بهطور كامل ،صادق است .ضمن اينکه در
بسیاري از موارد ،ايراد اول هم در تفسیر غايتگرا وجود دارد و به همین دلیل نیز آنان بهجاي
هدف قانونگذار موجود ،از هدف قانونگذار معقول استفاده كردهاند.
رابرت بورک نیز به وجود ايراد اول اذعان داشت .او براي حل اين مشکل ،معتقد بود كه
قاضي مؤلفگرا بايد قانون اساسي را در پرتو ارزشهايي كه واضعان قانون اساسي يا پدران
41

بنیانگذار

در پي محافظت از آنان بودند ،تفسیر كند؛ با اين چرخش به چیزي شبیه

غايتگرايي ،ميتوان الفاظ قانونگذار را بر اتفاقات بيشمار و پیشبینيناپذير حمل كرد .براي
مثال ،بررسي سوابق تاريخي مفهوم «حمايت برابر» 41در قانون اساسي آمريکا نشان ميدهد كه
واضعان بخش اول اصالحیهي چهاردهم ،حمايت مساوي از سیاهپوستان در مقابل سفیدپوستان
در برابر نقض حقوق فردي را مدنظر داشتهاند .برخالف مؤلفگرايي سنتي كه نميتواند گامي
بیش از اين بردارد و در تفسیر خود ،مفهوم مذكور را به حمايت از سیاهپوستان منحصر ميكند،
قاضي بورک ميگويد كه در تفسیر اين قانون ،مفروض و ارزش مدنظر واضعان قانون
(جلوگیري از تبعیض نژادي) بايد مورد توجه قرار گیرد .بنابراين ،از ديد وي اين ماده در قانون

اساسي بر كلیهي ابعاد و اقسام نقض برابري نژادي شهروندان – اعم از آنکه سیاه يا سفید يا
زرد و ...باشند -داللت دارد .پس از ديدگاه بورک ،برابري حقوق همهي شهروندان ،ريشهي
حقوق اساسي دارد ،نه اينکه يک سیاست 42و ناشي از پارادايم سیاسي زمانه باشد .نکتهي
جالب اينکه در نظر بورک ،اصالحیهي چهاردهم تنها ناظر بر نابرابريهاي ناشي از نژاد است و
نميتوان آن را به نقض حقوق زنان يا اقلیتهاي مذهبي توسعه داد .وي بر همین اساس ،رأي
دادگاه عالي آمريکا در پروندهي

Frontiero v. Richardson

(1473م) را مورد چالش قرار داده

است؛ رأيي كه با اتکا به مفهوم حمايت برابر ،تبعیض دولت میان حقوق زنان و مردان را نقض
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قانون اساسي معرفي كرده است (.)Kenneth, 2011: 6-8
در هر حال ،بورک نتوانسته اين ايراد را حل كند كه مرز تعیین حدود ارادهي قانونگذار
كجاست؛ چرا تبعیض نژادي در شکل موسع خود ذيل بخش اول اصالحیهي چهاردهم قرار
ميگیرد ،اما ساير موارد تبعیض در اين چارچوب نميگنجد؟ چه دلیل يا شاهدي بر شمول
ارادهي مقنن نسبت به اولي و عدم شمول آن نسبت به دومي وجود دارد؟ بديهي است كه
بورک با اين شیوهي تفسیري خود در حال بار كردن اموري به قانونگذار است كه هیچ دلیل
روشني براي انتساب يا حتي عدم انتساب آنها به ارادهي وي در دست نیست و اين امر
بهوضوح ناقض قصدگرايي است .وقتي در مورد يک ارزش ميتوان چنین توسعهاي نسبت به
قصد قانونگذار قائل شد ،چطور نسبت به ديگر ارزشها نتوان چنین توسعهاي داشت؟ بنابراين،
اين ابتکار نیز ايرادات قصدگرايي را رفع نميكند .ايرادات مذكور بهطور كلي به تفسیر
غايتگرا وارد است ،كما اينکه اختالف برداشتهاي فراوان در شناخت مفهوم روح قانون،
معرف اختالفات در تعیین غايت قانون نیز است.
در هر حال ،مفسر مؤلفگرا بايد در صورت سکوت قانون ،به سراغ ابزارهايي مانند قیاس
و مفهوم گرفتن از قانون برود ،درحاليكه اين نوع ابزارها كاشف از ارادهي واقعي قانونگذار
نبوده و در واقع ،تظاهر بیهوده به احترام به نظر قانونگذار است .مفهوم موافق يا مخالف قانون
يا قیاس ،حاصل فعالیت ذهني مفسر است و نه حکم قانون يا مقصود قانونگذار (كاتوزيان،
 ،1343ج  116 :3و .)117
وجود اشکاالت و خألهايي در قصدگرايي و غايتگرايي تا حدي در نظام حقوقي
مؤلفگراي ما نیز تأثیر گذاشته است .بهعالوه ،از لحاظ اصولي نیز ظاهر در داللت تصديقي
كالم آن است كه الفاظ در معاني لغوي و داللت تصوري آنها بهكار ميروند و در غیر اين
صورت ،مؤلف مکلف است تا با بهكار بردن قرائن حالیه و مقالیه ،مقصود غیرظاهر خود را به
مخاطب برساند (ن.ک :مظفر ،1342 ،ج  .)58 :1آنچه از قرائن مقالیه مستفاد ميشود و معناي
جديدي را به ذهن خواننده متبادر ميسازد ،در هر حال ،خود جزء متن حساب ميشود و امري
خارج از متن نیست .در واقع ،بخشي از متن ،معناي بخش ديگر را تعیین ميكند و در اين
زمینه ،نیازي به مراجعه به مبنا و مرجعي خارج از متن نیست .نسبت به قرائن حالیه نیز – كه

تعداد آنها اندک و خارج از متن است -مفسر حقوقدان تکلیفي به اتباع ندارد .در هر نظام
حقوقي ،منابع حقوق مشخصاند؛ قانون اساسي ،قانون عادي ،مقررات مصوب دولت يا ديگر
مراجع قانوني (اصل  ،)138آراي وحدت رويه 43،منابع معتبر اسالمي و فتاواي معتبر 44،تنها
منابعياند كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بدانها اعتبار حقوقي بخشیده است .آنچه
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خارج از اين محدوده باشد ،علياالصول حق و تکلیفي براي تابعان قانون ايجاد نميكند و در
مباحث حقوقي ،قابلیت استناد ندارد .ازاينرو قرائن حالیه خارج از متن قانون اساسي يا منابعي
كه قانون اساسي بدانها اعتبار حقوقي نبخشیده است ،نميتواند معناي قانون در نظام حقوقي
جمهوري اسالمي ايران را تعیین كند 45.قانونگذار اعم از قانونگذار عادي و اساسي مکلف
است تمام منويات خود را در چارچوب متن قانون بیاورد و اگر از واژهاي ،معناي خاصي
مدنظر دارد ،در همان متن قانون بدان معنا اشاره كند .در غیر اين صورت ،مخاطبي كه صرفاً با
متن قانون سروكار داشته و الزامي به اتباع از ديگر منابع ندارد ،راهي براي فهم معناي غیر ظاهر
مقنن در اختیار نخواهد داشت .بر اين اساس ،بايد گفت كه ديدگاه انديشمندان معتقد به قطع
ارتباط میان متن و ماتن پس از نگاشتن متن ،دور از صواب نیست.
بهعنوان نمونهاي از تفاوت میان مقصود مقنن و برايند متن در تاريخ حقوق اساسي ،ميتوان
نخستین قوانین اساسي كشورهاي مسلمان در سالهاي پس از جنگ جهاني را مورد توجه قرار
داد؛ مفاهیمي مانند برابري و آزادي عقیده از ديدگاه آموزههاي اسالمي معناي متفاوتي با اين
مفاهیم در غرب دارند (هاشمي 111 :1384 ،و  .)111انديشمنداني كه قوانین اساسي مذكور را
نوشته بودند ،اينگونه مفاهیم را با نظر به تعاريف و تقییدات آنها در آموزههاي اسالمي در قانون
اساسي درج كرده بودند .در مقابل ،در عمل و حین تفسیر قانون اساسي ،همهي اين مفاهیم با
قالبهاي رايج و متداول غربي تطبیق و تفسیر ميشدند .در واقع ،در اينجا میان قصد مقنن
اساسي و فهم عرفي از واژهها اختالف ايجاد شده و با مقدم شدن مفهوم عرفي ،مؤلفگرايي به
چالش كشیده شده است .مرحوم آيتاهلل عمید زنجاني ( )1341 - 1316يکي از داليل اضمحالل
دموكراسي اسالمي در كشورهاي مسلمان را همین تفاوت تفسیر از مقوالتي چون آزادي و
عدالت و شورا و بیعت ميداند (عمید زنجاني ،1384 ،ج .)181 :11
بهنظر ميرسد با توجه به داليلي از اين دست ،شوراي نگهباني كه در عرصهي نظر،
مؤلفگراست نیز گاه به اعتبار دادن به متن و پذيرش متنگرايي متمايل شده است .در واقع،
درحاليكه موارد استناد شوراي نگهبان به قصد قانونگذار اساسي و پیشینهي تصويب اصول،
انگشتشمار است ،موارد بسیار زيادي از استداللهاي زباني شوراي نگهبان در خصوص متن
قانون اساسي را ميتوان مثال زد .براي مثال ،در تفسیر اصل  64قانون اساسي (تفسیر شمارهي
م 54 /مورخ  16ديماه  ،)1354چنین اعالم داشته است كه «اصل  64قانون اساسي صراحت
دارد كه بايد گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراي اسالمي از طريق راديو و روزنامهي رسمي
منتشر شود .بنابراين ،اكتفا به دو طريق پیشنهادشده خالف قانون اساسي ميباشد» .همانگونهكه
مالحظه ميشود ،در اينجا صرفاً به متن اصل و ظهوري كه عبارات آن در معناي مستنبطه
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دارند ،پرداخته شده است .همینطور ،شوراي نگهبان در پاسخ به نامهي رئیسجمهور وقت در
خصوص تفسیر اصل  75قانون اساسي (شمارهي  78/21/5254مورخ  )1378/6/21اظهار
داشته است كه «استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به كارشناسي بوده
است ،وگرنه  .»...همین امر ،توجه شورا به ظهور متن قانون را ميرساند ،بدون آنکه به قصد
برخي واضعان قانون مذكور ،اعتبار داده باشد .تفسیر اصل  118قانون اساسي كه صرفاً با اتکاي
به متن قانون صورت گرفته (مصوب  )1362/12/15و چندين مورد ديگر از تفاسیر ديگر
شوراي نگهبان را در اين خصوص ،ميتوان مثال زد كه بهصراحت به ابتناي آن براساس متن
قانون اشاره شده يا بر مبناي تحلیل الفاظ متن صورت گرفته است .بهطور كلي ،بهكارگیري
عباراتي چون «نص قانون اساسي» و «ظاهر بودن مطلب» در مشروح مذاكرات شوراي نگهبان،
نشاندهندهي توجه خاص اعضاي شورا به متن قانون اساسي است (موسيزاده و منصوريان،

 13 :1343و  .)14اگرچه – همانگونهكه اشاره شد -در بسیاري از موارد ،در هر حال ديدگاه
متنگرا و مؤلفگرا به نتیجهي واحدي ميرسند ،مستند كردن تفاسیر به متن بیش از نیت مقنن،
نشاندهندهي خلل يافتن تفکر مؤلفمحوري در ذهن اعضاي شوراي نگهبان است .شاهد مثال
ديگري كه ميتوان از دست شستن شوراي نگهبان از رويکرد مؤلفگرا بهدست داد ،تغییر
استنباط و تفسیر اين شورا از اصل واحد است .بديهي است كه در چنین صورتي ،نميتوان دو
تفسیر متفاوت يا متضاد را به واضع قانون اساسي نسبت داد .در واقع ،دستكم يکي از اين دو
تفسیر به واضع قانون اساسي قابل انتساب نبوده و بازتابدهندهي مقصود وي از وضع قانون
نیست .مثال مهم اين تغییر رويکرد ،اصل  113است 46كه سه تفسیر شورا در سالهاي ،1354
 1361و  1341در مجموع با يکديگر انطباق مفهومي ندارند؛ در يک مورد به رئیسجمهور،
حق اخطار و تذكر به قوهي قضايیه در خصوص اقدامات اين قوه را داده و در مورد ديگر،
اجراي قانون اساسي را امري متفاوت از نظارت و محدود به اختیارات قوهي مجريه عنوان
داشته است.
شايان يادآوري است كه مباحث علم اصول اگرچه علياالصول جنبهي عرفي داشته و مقرر

است كه بر شارع و غیرشارع – هر دو -حاكم باشد ،اما در كنه خود بهعنوان منطق استدالل
علم فقه ،در پي نشان دادن طريق استنباط حکم شرعي از ادلهاند .واضع و مقنن ادلهي لفظي نیز
كسي نیست جز شارعي كه عالم و حکیم و خیرخواه محض است .اساساً توجه ويژه به مبحث

«الفاظ» در علم اصول با همین پیشفرض بوده كه شارع حکیم – كه خود واضع لغت بوده يا
طريق وضع لغت را به انسان ،الهام كرده -راه نیل به مصالح واقعي و احتراز از مفاسد واقعي را
در قالب الفاظ كتاب و سنت بیان كرده و بر مکلف است كه با فهم دقیق اين الفاظ ،حکم
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واقعي مبین در آن را دريابد و امتثال كند .روشن است كه نه ميتوان وجود حقیقي را به
قانونگذار اعتباري نسبت داد و نه وصف علم و حکمت را .بنابراين ،حتي اگر نظر قاطع
اصولیون نیز مؤلفگرايي باشد ،نميتوان قانونگذار الهي را با قانونگذار بشري قیاس و حکم
يکي را بر ديگري حمل كرد.
ايراد ديگري كه به لحاظ تئوري بر نظريات مؤلفگراي حقوقي وارد است ،در تفاوت يا
تعارض آنچه قصد مقنن خوانده شده است ،با متن قانون رخ مينمايد ،مانند زمانيكه واضعان
قانون به هر دلیل نتوانستهاند ،منظور و مقصود خود را به شکل درست و قابل فهم در قالب
متن قانون درآورند .در چنین حالتي ،مؤلفگرايان میان عمل به متن قانون يا عمل به ارادهي
قانونگذار مردد خواهند بود؛ اگر اولي را برگزينند ،مؤلفگرايي را رها كردهاند و اگر دومي را

انتخاب كنند ،اعتبار دادن به قانون و حاكمیت قانون– بهعنوان بديهيترين مبناي هر حقوقدان-

را نقض كردهاند .اگرچه امکان وقوع حالت مذكور در عالم خارج نادر است ،بهخوبي تعارض
منطقي اين نظريه را نشان ميدهد.

تمامي اين ايرادات – كموبیش -به غايتگرايي نیز وارد است؛ آنان نیز در پي ارادهي

موجود موهومي به نام قانونگذارند ،آن هم ارادهي دور او و نه ارادهي روشني كه در الفاظ
ظهور دارد .به همین دلیل گاه از فحص ارادهي قانونگذار موجود ،دست ميشويند و به سراغ
ارادهي قانونگذار عاقل ميروند؛ امري كه بهروشني اعتراف به ناتواني غايتگرا در يافتن حکم
قانوني است .در اين حالت ،مفسر خود بهجاي قانونگذار مينشیند و وضع قانون ميكند .به
همین ترتیب ،ديگر ابهاماتي كه در راستاي فهم مقصود مؤلف وجود دارد ،در اين نظريه نیز
تکرار ميشود.

نتیجهگیری
در اهمیت تفسیر مؤلفمحور نميتوان ترديد داشت .مزاياي اين رويکرد تفسیري است كه
آن را قرنها نظريهي مسلط در تمام نظامهاي تفسیري ،فلسفي و حقوقي كرده است .با اين
حال ،اشکاالت فلسفي ،عملي و زباني به اين ديدگاه وارد است كه به آنها اشاره شد .نتیجهي

اين مباحث آن است كه نميتوان اين نظريه را – دستكم بهنحو مطلق و بهعنوان يگانه
نظريهي تفسیر قانون حقوقي -پذيرفت .اين امر بهويژه در خصوص قوانین اساسي با توجه به
ايجاز ذاتي متون آنها و عدم تعیین تکلیف بسیاري از پرسشهاي آتي مصداق دارد .در واقع،
اينکه ذهن مفسر با فهم مفسر ،جز از طريق متن ارتباط ندارند ،سبب شده تا نتوان مؤلفگرايي
را بر متنگرايي حقوقي تفضیل داد .اين امر در عالم حقوق ،شدت و اهمیت بیشتري مييابد،
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چراكه در حقوق برخالف عالم ادبیات و علم و فلسفه ،مؤلف واحدي نیز وجود ندارد كه بتوان
قصدي واحد را به وي استناد داد و از اعتبار نیت وي دفاع كرد.
نتیجهي استداللهاي باال ،پذيرش نظريههاي ديگري غیر از مؤلفگرايي صرف براي تفسیر
قانون اساسي است؛ يعني ديدگاهي خالف نظريهي رسمي پذيرفتهشده در قانون اساسي

جمهوري اسالمي ايران .بهنظر ميرسد كه ديدگاه مقبول شوراي نگهبان – كه از ديدگاه رايج
میان اصولیون اخذ شده -حاصل عدم تفکیک عملي میان متنگرايي و مؤلفگرايي است.
بهعبارت ديگر ،اگرچه اصولیوني كه متعرض اين بحث شدهاند ،معنا را مقصود مؤلف متن
تعريف كردهاند ،در عمل - ،جز در مواردي خاص -ظهور متن با ظهور مراد مؤلف يکي در
نظر گرفته شده و در خصوص موارد تفاوت میان معناي متن و معناي مورد نظر مؤلف اغماض
صورت گرفته است .در واقع ،بهنظر ميرسد كه نظريهي رايج اصولي در مقابل ديدگاههايي
قرار دارد كه مستلزم نوعي تفسیر بيضابطه و شخصي يا «تفسیر به رأي» بودهاند .مشابه همین
رويکرد در ديدگاه برخي حقوقدانان آمريکايي نیز نشان داده شد ،جايي كه منشأگرايي بهعنوان
يک نظريهي واحد و بسیط در مقابل ديدگاههاي مفسرمحور طرح شده است .بنابراين ،بهنظر
نميرسد كه تأيید مؤلفگرايي در نظر اصولیون به معناي نفي مطلق معناي حاصل از متن باشد.
رويهي عملي شوراي نگهبان نیز هیچگاه نافي اصالت متن نبوده است.
مجموع ايرادات صدراالشاره سبب شده تا نتوان ديدگاه تفسیري مؤلفگرا را بهعنوان يک

نظريهي مستقل در تفسیر قانون اساسي پذيرفت و بايد به سراغ ديگر نظريههاي تفسیري –
نظیر متنگرايي و مفسرگرايي -يا تركیبي از اين نظريات سهگانه رفت.
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یادداشتها
.4

.8

.4

بهعنوان نمونهاي از منابعي كه به اين مقارنه اشاره
الريجاني.111 - 63 :1382 ،

Meaning.
Philosophical Hermeneutics.
Analytical Philosophy.
كردهاند ،ن.ک :صدر– 45 :1345 ،

Analytical Legal Theory/ Analytical Jurisprudence.
The Concept of Law.
H.L.A.Hart.
گاهي از مفهوم «منشأگرايي» ( )Originalismاستفاده ميشود

1.
2.
3.

48؛
5.
6.
7.

كه
در بررسي نظريههاي تفسیري
قدر جامع رويکرد مؤلفگرايي و متنگرايي است ،در مقابل رويکردهاي مفسرمحور .مسئلهي
اساسي ايجادكنندهي اين تقسیم ،آن است كه آيا معناي متن قانون اساسي ،امري ثابت و متعین
( )Fixedاست يا جنبهي تکاملي ( )Evolutiveدارد؟ بهطور معمول ،ديدگاههاي منشأگرا قائل به
معناي ثابت ،و نظريههاي مفسرمحور معتقد به معناي متکامل و متغیر الفاظ قانون اساسياند .با اين
حال ،متنگرايي و مؤلفگرايي در عرصهي تفسیر قانون اساسي ،خود داراي مرزبندي و
تفاوتهاي جدي هستند .مهمترين اين تفاوتها آن است كه مؤلفگرايان ،معناي متن را در ذهن
مؤلف متن – در اينجا مقنن اساسي -جستوجو ميكنند و متنگرايان ،به استقالل متن باور دارند
و آنچه را كه از الفاظ متن برداشت ميشود ،معناي قانون ميدانند ،صرفنظر از مقصود مؤلف يا
پیشفرضهاي مفسر متن قانوني.
براي مثال ،ن.ک :جعفري تبار1388 ،؛ آقايي1344 ،؛ كیوانفر.1341 ،
Intentionalism.
Textualism.
Original Meaning.
Objective Intent.
Original Intent.
Subjective Intent.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

 .16براي مثال ميتوان از طرح هرمونیک عینيگرا و بهويژه آثار اريک هرش بهعنوان حامي جدي
هرمنوتیک مؤلفگرا در دهههاي اخیر ،نام برد.
Paul Grice.
Psychologist Theory of Meaning.
Speaker- Meaning.
Robert Bork.
Neutral Principles and Some First Amendment Problems.
William Rehnquist.
Raoul Berger.
Edwin Meese.
Scott Soames.
Deferentialism.
Purposivism.
Policy Context.
Albert Sacks.
Henry Hart.
Subjectivism.
Objectivism.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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« .33عرفت أنّ األلفاظ يدل على إرادة المتکلّم لمعانیها بحکم العادة و لو ظنّا» رشتي ،بيتا ،ج .11 :1

«المراد من المعني هو المفهوم الذي يقصد من اللفظ دون ما يالحظ حین الوضع »...رازي
اصفهاني ،بيتا ،ج .128 :1
34. See: Kenneth, 2011, 4.

 .35اصل  48قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران « :تفسیر قانون اساسي به عهدهي شوراي نگهبان
است كه با تصويب سهچهارم آنان انجام ميشود».
 .36اصل  138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران« :عالوهبر مواردي كه هیئت وزيران يا وزيري
مأمور تدوين آيیننامههاي اجرايي قوانین ميشود ،هیئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف
اداري و تأمین اجراي قوانین و تنظیم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيیننامه

بپردازد.

هر يک از وزيران نیز در حدود وظايف خويش و مصوبات هیئت وزيران ،حق وضع آيیننامه و
صدور بخشنامه را دارد ،ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانین مخالف باشد .دولت
ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كمیسیونهاي متشکل از چند وزير
واگذار نمايد .مصوبات اين كمیسیونها در محدودهي قوانین پس از تأيید رئیسجمهور الزماالجرا
است .تصويبنامهها و آيیننامههاي دولت و مصوبات كمیسیونهاي مذكور در اين اصل ،ضمن
ابالغ براي اجرا به اطالع رئیس مجلس شوراي اسالمي ميرسد تا درصورتيكه آنها را برخالف
قوانین بیابد با ذكر دلیل براي تجديدنظر به هیئت وزيران بفرستند».
Paul Brest.
Jefferson Powell.
Self-effacing.
Founding Fathers.
Equal Protection.
Policy.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

 .43اصل  161قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران:
«ديوان عالي كشور بهمنظور نظارت بر اجراي صحیح قوانین در محاكم و ايجاد وحدت رويهي
قضايي و انجام مسئولیتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود ،براساس ضوابطي كه رئیس
قوهي قضايیه تعیین ميكند ،تشکیل ميگردد».
 .44اصل  167قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران:
«قاضي موظف است كوشش كند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به
منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر ،حکم قضیه را صادر نمايد و نميتواند به بهانهي سکوت يا
نقص يا اجمال يا تعارض قوانین مدونه از رسیدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
 .45همین استدالل در خصوص برخي ديگر از منابع مورد مناقشهي حقوق اساسي صورت گرفته
است .براي مثال ،از ديدگاه برخي حقوقدانان ،اموري چون عرف را نميتوان منبع حقوق اساسي
شناخت ،مگر آنکه قانون اساسي خود صراحتاً به آن ارجاع داده باشد (پروين.)235 :1345 ،
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 .46اصل  113قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران« :پس از مقام رهبري ،رئیسجمهور عاليترين
مقام رسمي كشور است و مسئولیت اجراي قانون اساسي و رياست قوهي مجريه را جز در اموري
كه مستقیماً به رهبري مربوط ميشود ،بر عهده دارد».
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