فصلناهم دانشحقوقعمو يم
علمي ـ پژوهشي

سال هفتم ،تابستان  ،7931شماره 02

به موجب نامهي شماره  /3/61/13736مورخ  6333/4/61وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
عنوان فصلنامه ي «بررسی هاي حقوق عمومی» به « دانش حقوق عمومی» تغییر یافته و
درجهي علمی -پژوهشی به این فصلنامه اعطا شد .این درجه شامل شمارههاي  6تا 4
فصلنامهي بررسیهاي حقوق عمومی نیز میشود.
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فصلناهم دانشحقوقعمو يم
علمي ـ پژوهشي

سال هفتم ،تابستان  ،7931شماره 02
صاحب امتياز :پژوهشكده شوراي نگهبان
مديرمسئول :عباسعلي كدخدايي
سردبير :سيامك رهپيك
اعضاي هيأت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا)

ـ محسن اسماعيلي ،دانشيار حقوق خصوصي دانشگاه تهران
ـ فيروز اصالني ،استاديار حقوق عمومي دانشگاه تهران
ـ غالمحسين الهام ،دانشيار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران
ـ محمدجواد جاويد ،دانشيار حقوق عمومي دانشگاه تهران
ـ سيدمحمد حسيني ،دانشيار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران
ـ ولي رستمي ،دانشيار حقوق عمومي دانشگاه تهران
ـ سيامك رهپيك ،استاد حقوق خصوصي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان
ـ عباسعلي كدخدايي ،استاد حقوق عمومي دانشگاه تهران و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان
ـ فريد محسني ،استاديار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان

مقاالت اين فصلنامه لزوماً بيانكنندهي ديدگاه شوراي نگهبان و پژوهشكده نيست.
نقل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز است.
آدرس :تهران ،خيابان شهيد سپهبد قرني ،كوچه شهيد دهقانينيا (خسرو سابق)،
روبروي مسجد الرحمن ،پالك ،21پژوهشكده شوراي نگهبان
فكس 00111808 :ـ 812
صندوق پستي :تهران  21261 -2641تلفن 00111861 :ـ 812
E-mail: mag@shora-rc.ir
آدرس سامانه فصلنامهmag.shora-gc.ir :
ارسال مقاله و پيگيري روند داوري آن و همچنين كليهي مكاتبات با دفتر فصلنامه
صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام ميگيرد.
قيمت 78/888 :ريال

فصلناهم ربرسي اهي حقوقي  /شماره 6

2

 اين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  mag.shora-gc.irو پايگاه استناديعلوم جهان اسالم ( )ISCنمايه ميگردد.
 كليه حقوق مادي براي فصلنامهي «دانش حقوق عمومي» محفوظ است و آن دسته ازنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقالهي منتشرهي خود در مجموعه مقاالت ،يا بخشي
از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه درخواستكتبي ،موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

خطمشي فصلنامه دانش حقوق عمومي
خطمشي فصلنامهي دانش حقوق عمومي ،انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزهي حقوق
عمومي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است .الزم است مقاالت
در جهت پيشرفت مطالعات مربوط به «حقوق عمومي» باشد .تحليل نظرات و تجارب حقوقي مرتبط
با حوزهي حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطمشي ميباشد.
محورهاي اين فصلنامه (اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور) عبارتند از:
ـ مطالعهي نظامسازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
ـ مطالعهي نقش و جايگاه كارويژههاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران
و بررسي نهادهاي مشابه
ـ مطالعهي مباني ،نظريات ،ساختار و كاركرد دولت
ـ مطالعهي ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت ،بازنگري و ارتقاء آن
ـ مطالعهي فقه حكومتي
ـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردمساالري ديني
ـ مقرراتگذاري و نظارت بر عملكرد دولت

راهنماي نگارش مقاالت
از نويسندگان محترم ،با رعايت نكات زير مقاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه ()mag.shora-gc.ir
ارسال نمايند .صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار ميگيرند كه موارد زير در آنها مراعات شده باشد:
 .1نام و نامخانوادگي و مشخصات نويسنده  /نويسندگان بهطور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:
 .1-1در صورت تعدد نويسندگان ،حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.
 .2-1رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه ـ شهر ـ كشور
 .3-1آدرس ايميل نويسنده  /نويسندگان نوشته شود.
 .2چكيده مقاله داراي 222واژه و در بردارندۀ موضوع مقاله ،سؤال و روش تحقيق و مهمترين نتايج و
فهرستي از واژگان كليدي ( 5تا  8كليدواژه) باشد.
 .3مقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئلهي پژوهش ،سؤال تحقيق ،داليل ضرورت تحقيق ،تبيين روش تحقيق،
ارائهي پيشينهي موضوع و ادبيات تحقيق و مرور ساختار مقاله باشد.
 .4نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد.
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 .5ارجاع به منابع و مآخذ ،در متن مقاله و در پايان نقل قول يا موضوع استفادهشده به شكل زير آورده شود:
 .1-5قرآن كريم( :نام سوره ،شماره آيه) .مثال( :حديد.)25 :
 .2-5منابع فارسي( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد :صفحه ـ بدون درج مخفف ص)؛ مثال:
(حسيني ،1331 ،ج.)83 :2
 .3-5منابع التين( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, vol 2: 71( :
 .1تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از كاربرد كلمات همان ،پيشين و)Ibid, op.cit( ...
خودداري شود.
 .3چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذكر حروف الفبا (داخل قالب)
پس از سال انتشار ،از يكديگر متمايز شوند .مثال( :حسيني[1331 ،الف] ،ج .)85 :2در چنين مواردي،
در فهرست منابع نيز حرف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر ميگردد.
 .8تمام توضيحات اضافي و همچنين معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات (در صورت لزوم) با
عنوان «يادداشتها» ،در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن مقاله ،به
روش درونمتني [بند ]5خواهد بود).
 .9در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به صورت زير ارائه شود:
 .1-9ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين.
 .2-9كتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام كتاب ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر،
نوبت چاپ ،جلد.
 .3-9مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگي ،نام نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه،
دوره نشريه ،شماره نشريه ،صفحات مقاله.
 .4-9مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهالمعارفها :نامخانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ):
«عنوان مقاله» ،نام كتاب ،نام ويراستار ،محل انتشار :نام ناشر ،نوبت چاپ ،شماره جلد ،صفحات مقاله.
 .12ترجمۀ انگليسي عنوان مقاله ،چكيده و كليدواژهها ،نام و مشخصات نويسنده/نويسندگان ،تماماً معادل
فارسي آنها همراه مقاله ارسال گردد.
 .11مقاله در محيط  ،Word2007متن مقاله با قلم ( BLotus12التين  ،(TimesNewRoman11كتابنامه
( BLotus11التين  (TimesNewRoman10و يادداشتها ( BLotus10التين(TimesNewRoman9

حروفچيني شود.
 .12عناوين (تيترها) با روش شمارهگذاري عددي باشد .ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از
راست به چپ تنظيم شود (تيترهاي اصلي با  2 ،1و ...ـ تيترهاي فرعي با  2-1 ،1-1و ...ـ تيترهاي
فرعيتر با  2-1-1 ،1-1-1و ...ـ و پس از آن با حروف ابجد باشد).
 .13حجم مقاله ،از  4522كلمه كمتر و از  3522كلمه بيشتر نباشد (از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع).
 .14مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .15مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
 .11فصلنامه در اصالح و ويرايش مقاالت آزاد است.
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رابطهی دموکراسی و دادرسی اساسی
(مطالعهی موردی آمریکا)
يونس فتحي ،*1فردين مرادخاني
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 .1استاديار دانشگاه بوعلي سینا دانشکده ادبیات و علوم انساني ،همدان ،ايران
 .2استاديار دانشگاه بوعلي سینا دانشکده ادبیات و علوم انساني ،همدان ،ايران
دريافت6921/5/92 :

پذيرش6921/4/61 :

چکيده
يکي از زيربناهای دستورگرايي دادرسي اساسي است؛ دادرسي اساسي ناشي از دو ضرورت
وجود سلسلهمراتب بین منابع و برتری قانون اساسي است .نظارت بر قانون اساسي و تطبیق
ساير منابع با اين منبع برتر در دو الگوی آمريکايي يعني سپردن نظارت به مراجع قضايي و
الگوی اروپايي يعني سپردن نظارت به نهادی سیاسي در دنیا رواج يافته است .در خصوص
فلسفهی وجودی نهاد دادرسي اساسي بحثهای فراواني بهخصوص در سنت آمريکايي در
گرفته است .بررسي و تحلیل اين نزاع در سیستم آمريکايي و استداللهای موافقان و مخالفان
اين نهاد ،موضوع مورد مطالعهی اين مقاله است .پرسش اصلي اين نوشتار اين است که
مخالفان و موافقان دادرسي اساسي و سپردن نظارت بر نهادی مردمي و منتخب ،به نهادی
غیرانتخابي و محدود ،چه استداللهايي ارائه ميکنند .در اين مقاله با روش تحلیلي -توصیفي
کوشش شده است به اين پرسش پرداخته شود .مخالفان اين نهاد داليلي همچون مخالفت با
اصل اکثريت ،مخالفت با ارادهی عمومي و دگرديسي در مفهوم دموکراسي را ارائه کردهاند.
موافقان اين نهاد در پاسخ به استداللهای مخالفان داليلي چون موافقت با دموکراسي و اصل
اکثريت و تحول در اين مفاهیم ،اصل حاکمیت قانون و تضمین حقها را بیان کردهاند.
واژگان کليدی :اصل اکثريت ،حاکمیت قانون ،پدران قانون اساسي ،دادرسي اساسي ،دموکراسي.

mail: fathi3320@gmail.comـ*E
**

نويسندهي مسئول

mail: moradkhani.fardin@yahoo.comـE

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 02

9

مقدمه
ايجاد و تأسیس نهادهای عالي در جهت تضمین رعايت اصول قانون اساسي و حقوق
بنیادين اشخاص از نوآوریهای نظامهای امروزی محسوب ميشود (موسيزاده و همکاران،
:1831ی) و دادرسي اساسي به معنای صالحیت نظارت بر قوانین و مقررات است که براساس
آن تجاوز از حدود اختیارات مندرج در قانون اساسي يا نقض قانون اساسي توسط نهادها
بررسي ميشود (غمامي و همکاران .)13 :1811 ،اين مفهوم از بنیادهای دستورگرايي مدرن
است که در قرن بیستم بهسرعت جهانگیر شد و حتي برخي آن را مهمترين دستاورد قرن
بیستم در حوزهی حقوق اساسي دانستهاند (تروپه .)211:1838 ،در خصوص مبنا و بنیادهای
اين نهاد ،بحثهای بسیاری میان عالمان حقوق اساسي در گرفته است ،که يکي از مهمترين
پرسشهای مطرحشده ،نسبت اين نهاد با دموکراسي است .آمريکا از آغاز شکلگیری دادرسي
اساسي تا به امروز ،درگیر اين بحث بوده است .ازآنجا که در اين کشور بیش از دو قرن است
که بحث دادرسي اساسي مطرح است ،ادبیات بسیار وسیعي در زمینۀ دادرسي اساسي شکل
گرفته است .از میان مسائل متعدد دادرسي اساسي ،يکي از مهمترين اين مباحث نسبت
دموکراسي و دادرسي اساسي است که از آغاز پیروزی انقالب و در میان فدرالیستها اين
مسئله مطرح شد و با تشکیل اولین دولتها در آن کشور دادرسي اساسي وارد مباحثات بین
پدران قانون اساسي شد .از میان پدران قانون اساسي مهمترين مخالف اين نهاد جفرسون 1بود.
به باور او اگر به قضات قدرت ابطال قوانین مجلس داده شود ،اين مسئله به ايجاد يک
قضايیهی مستبد منجر ميشود (آلتمن ،171 :1831 ،زيرا در نظامي که رئیسجمهور و کنگره،
منتخبِ مردم بوده و در برابر مردم مسئولاند ،نميتوان به يک نهاد غیرمسئول و غیرمنتخب
چنین اختیاری داد .اساس دموکراسي پاسخگويي است و قضات پاسخگو نیستند (آلتمن،
 .)172 :1831با اين حال همیلتون 2و ماديسون 8از طرفداران اين تأسیس بودند .همیلتون در
مقالهی شمارهی  73فدرالیستها به دفاع از اين نهاد پرداخت .به باور او اين قدرت (نظارت بر
قوانین مجلس) را بايد به کمخطرترين قوه يعني قوهی قضايیه داد .او معتقد بود قضايیه نه
اجبار ميکند نه ارادهای را تحمیل ميکند ،بلکه فقط حکم ميدهد و اجرای حکم نیازمند
مجريه است .ماديسون نیز در مقالهی  83استقالل قضايي را بهترين شیوه جلوگیری از استبداد
اعالم کرده بود

(Madison, jay,2005

 .)Hamilton,ماديسون ميترسید که دموکراسي موجب

تیراني اکثريت شود ( )Hardin, 2002 : 144و معتقد بود تاريخ نشان داده است که حاکمیت
مردم همیشه به حاکمیت اقلیتها منجر ميشود (118

2002

 .):Hardin,پدران قانون اساسي

آمريکا بر اين باور بودند که اگر دست مقننه باز باشد ،آنها بيشک قوانیني مغاير قانون اساسي
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تصويب خواهند کرد و جلوی اين کار را بايد گرفت و کنترل قضايي را بهعنوان يکي از
راهکارهای جلوگیری از اين مسئله پیشنهاد دادند (مالمیر  .)171 :1831به باور آنها نبايد از
قوهی قضايیه ترسید ،زيرا اين قوه فقط حکم ميدهد و اجرای حکم نیازمند قوه مجريه است
(( .Mace,1972:1142عالوهبر اين دستگاه قضايي چون از لحاظ مالي به قوه مجريه وابسته
است ،خطری برای مستبد شدن ندارد (آلتمن .)171 :1831 ،البته مباحث آمريکا در خصوص
نسبت بین اين دو مفهوم کلیدی تنها در دکترين محصور نماند ،بلکه در رويهی ديوان عالي
آمريکا نیز آرای مهمي در اين خصوص صادر شده و چندين نظريه و رويه بهوجود آمده که
خود موضوع مقالهی مستقلي است .در اين مقاله تنها بر آرای متفکران و صاحبنظران حقوق
اساسي آمريکا تمرکز شده است و با تحلیل آرای آنها در پي بررسي اين پرسش هستیم که چه
ديدگاههايي در دکترين اين کشور در خصوص رابطهی اين دو مفهوم وجود دارد .در اين
خصوص تاکنون در زبان فارسي نوشتهای وجود ندارد .البته برخي تحقیقات بهنحوی بسیار
مختصر به اين موضوع اشاره کردهاند .يکي از محققان در مقالهای به رويکردهای ديوان عالي
آمريکا در خصوص تفسیر قانون اساسي در پرتو تحوالت اجتماعي و سیاسي پرداخته است
(حبیبزاده .)1818 ،در تحقیق ديگری به دفاع از دموکراتیک بودن دادرسي اساسي در سنت
اروپايي با تکیه بر آرای کلسن اشاره شده است (جاللي و صداقت .)1811 ،در تحقیقي
دربارهی مباني دادرسي اساسي در آمريکا نیز بهاختصار به اين موضوع اشاره شده است (زارعي
و مرکز مالمیری .)1838 ،مقالهی ديگری با عنوان «مطالعهی تطبیقي مباني و کارکردهای
دادرسي اساسي در فرانسه و آمريکا» (واعظي )1811،به بیان و مقايسهی دو نظام حقوقي
فرانسه و آمريکا در دادرسي اساسي پرداخته است ،اما هیچکدام از اين تحقیقات بهطور خاص
به رويکرد مخالفان و موافقان تعارض دموکراسي و دادرسي اساسي در سنت آمريکايي دادرسي
اساسي نپرداختهاند .اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش است که در آمريکا بهعنوان يکي از
سنتهای مهم دادرسي اساسي چه نسبتي بین دموکراسي و دادرسي وجود دارد و ديدگاههای
مخالفان و موافقان سازگاری اين دو مفهوم چیست.

 .1مبانی دادرسی اساسی
دادرسي اساسي دارای مباني عامي است که در همهی الگوهای دادرسي اساسي وجود
دارند ،مثل برتری قانون اساسي در سلسلهمراتب قوانین ،تحديد قدرت دولت ،و دولت
قانونمند (واعظي111-113 :1811،؛ غمامي و همکاران .)87- 88 :1811 ،يکي از نخستین
مباني دادرسي اساسي در آمريکا بحث مهار و توازن در نظام آمريکاست که جزء جداييناپذير
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نظريهی تفکیک قوا در آمريکاست .توضیح آنکه تفکیک قوا شرايطي دارد :نخست تمايز بین
شاخههای حکومت است که هر کدام وظايف اصلي و مرکزی دارند ،مثالً وظیفهی اصلي
مجلس قانونگذاری است ،دومین شرط عدم مداخله در اعمال و اختیارات است .سومین شرط
چک و باالنس( 8مهار و توازن يا نظارت و تعادل) 1است و فقدان شرط سوم ممکن است به
دموکراسي لطمه بزند و ازاينرو قضات حافظ تفکیک قوا هستند .به اين ترتیب چک و باالنس
برداشت آمريکايي از نظريهی تفکیک قواست که بهصورتي که در آمريکا وجود دارد ،در جای
ديگری نیست .در اين نظريه هر يک از قوای سهگانه دو قوهی ديگر را مهار ميکنند (که لزوماً
نظارت نیست) و در عین حال بین آنها تعادل وجود دارد .به همین دلیل نظارت قضايي را
يک چک در برابر قدرت نامحدود کنگره ميدانند (  .)Mace, 1972 :1242به گفتهی محققان
آمريکايي حداقل برای دستورگرايي آمريکا کنترل قضايي امری واجب و حتمي است
( ،)Post.1998: 429زيرا در آمريکا آن را وسیلهای برای جلوگیری از استبداد مقننه و الزمهی
چک و باالنس ميدانند.
مبنای ديگر ،نظريهی مشروطهخواهي است که نظريهای بهدنبال محدود کردن دولت است.
نظام مشروطه ،در پي ايجاد فضايي است که رفتاری برابر با تمام اعضای جامعهی سیاسي مبني
بر احترام و توجه برابر بین آنها داشته باشد (ريدی .)138 :1812 ،يکي ديگر از داليلي که
برای نظارت قضايي برشمردهاند ،تضمین حقوق بنیادين افراد است .با اينکه ديوان کارکردهای
متعددی چون تفسیر قوانین و آيیننامههای مصوب مقامات اجرايي فدرال را عهدهدار است،
مهمترين وظیفهی آن اعمال دادرسي اساسي است (فرومن.)131 :1838 ،
اگرچه دموکراسي از مباني دادرسي اساسي در آمريکاست (غمامي ،)81- 81 :1811 ،يکي
از علل دادرسي اساسي در آمريکا اين است که آن را برای جلوگیری از تبديل شدن دموکراسي
به استبداد اکثريت دانستهاند (ريدی ،)171 :1812 ،زيرا در نظام آمريکا از همان آغاز ماديسون
همه را از استبداد اکثريت ترسانده بود و بعدها نیز توکويل 1در کتاب دموکراسي در آمريکا از
استبداد اکثريت سخن گفت.
در اروپا نیز استداللهايي در اين خصوص شده است؛ يکي از اين استداللها متعلق به
کلسن 7است که گفته بود لزوم برتری قانون اساسي وسیلهای است که برتری آن را نشان دهد که
البته سخن کلسن ارتقای استدالل قاضي مارشال 3در رأی معروف ماربری علیه ماديسون بود که
گفته بود قانون اساسي بايد برتر باشد ،وگرنه قانون اساسي نیست (تروپه.)271-211 :1838 ،
برخي ديگر اين نظارت را توجیه دموکراسي دانستهاند ،زيرا قانون اساسي نمايانگر ارادهی مردم
است و آن را تقويتکننده ،محدودکننده يا اصالحکنندهی دموکراسي دانستهاند (تروپه.)1838 ،
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پاسخ ديگر اين است که چون پارلمان مصون از خطا نیست و قانون اساسي نیازمند پاسداری
است ،بايد نهادی را برای پاسداری از قانون اساسي و اصالح اشتباهات پارلمان تعبیه کرد
(پروين .)13 :1818 ،يکي ديگر از داليلي که برای دادرسي اساسي برشمردهاند ،اين است که
در دموکراسي مبتني بر نمايندگي ،بايد بهدنبال راهحلي بود که جلوی سوءاستفادهی مقاماتي که
اين قدرت به آنها تفويض شده است ،گرفته شود که سیستم انتخابات و نیز اعمال محدوديت از
طريق قانون اساسي يا دادرسي اساسي از راهکارهای مطرح است

(358

.)Almendares,2015:

مسئلهی نمايندگي موجب مطرح شدن بحث مهم ديگری به نام حاکمیت پارلمان ميشود ،که
بهنظر ميرسد با دادرسي اساسي در تعارض باشد و حتي برخي کوشش کردهاند که با توجیه
خودکنترلي توسط مقننه با دادرسي اساسي مخالفت کنند (مرکز مالمیری .)131 :1831 ،به باور
آنها بهعلت اهمیت پارلمان بايد نظريهی خودمحدوديتي را در مورد آن پذيرفت و نبايد به
نهادهای ديگر اين قدرت را داد که از پارلمان باالتر شوند .اين مسئله بهسبب اهمیت پارلمان
در برخي نظريههاست ،که حتي از حاکمیت آن نیز سخن گفتهاند .به گفتهی يکي از محققان،
حاکمیت پارلمان تا مدتهای مديدی نقطهی مرکزی دموکراسي بود .بهخصوص در اروپا که
تحت تأثیر تفکر روسويي اين مسئله بسیار پررنگ شده بود و تنها بعد از جنگ جهاني دوم و
سوء استفادهی رژيمهای غیردموکراتیک از حاکمیت پارلمان اين مسئله با پرسشهايي مواجه
شد که يکي از ثمرات اين بحثها رشد دادرسي اساسي است ( .)Ginsburg .2003: 1-3اين
مسئله از سال  1131چنان سرعتي گرفته که به گفتهی يکي از محققان بیشترين مسئله و بحث
در دستورگرايي معاصر را به خود اختصاص داده است ( .)Gardbaum,2014: 1البته چند
استدالل اخیر در اين بند بیشتر از آمريکا در اروپا و در سنت فرانسوی وجود دارند .شايان ذکر
است که در ديگر سنتها بنابر پیشینهی تاريخي و شکل دادرسي اساسي متفاوتشان ،بحثها
نیز متفاوت مي شود .برای مثال از منظر تاريخي در فرانسه اين نهاد برخالف آمريکا برای مقابله
در برابر ارادهی مقنن بهوجود نیامده است ،بلکه ميخواهد قانون با مقتضیات نفع عمومي
منطبق شود (زولر .)221 :1831 ،درحاليکه در جامعهی آمريکا پیشفرضي وجود دارد که
قانونگذار ضرورتاً پیگیر خیر و نفع عمومي نیست (غمامي و همکاران .)21 :1811 ،شايان ذکر
است که شورای قانون اساسي در فرانسه تحوالتي را پشت سر گذرانده است و با الزام پارلمان
به رعايت نص و روح قانون اساسي مانع حاکمیت مطلق پارلمان شده است (غمامي و
همکاران 31 :1811 ،و  .)78همچنین در فرانسه اين کنترل توسط نهادی قضايي صورت
نميگیرد .البته اين به اين معنا نیست که نسبت دموکراسي و دادرسي اساسي در اين کشور
بحث نميشود ،ولي ازآنجا که در اين مقاله مباحث آمريکا محل بحث است ،از بررسي
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استداللهای انديشمندان در ساير کشورها اجتناب کردهايم (برای مطالعهی بیشتر ر.ک:
واعظي.)178-111:1811،
اينکه دادرسي اساسي چگونه در آمريکا مطرح شد ،نیز محل تأمالتي بوده است؛ يعني آيا
ريشه در سنتهای خود آمريکا داشت يا از انگلیس وام گرفته شده است .اگرچه تحقیقات
جديد ،ريشهی اين نهاد را در سنتهای کلونيهای آمريکا و حتي پیشتر از آن در سنتهای
بومیان ميداند و حتي برخي گفتهاند که برخالف سنتهای حقوقي آمريکا که اغلب ريشه در
انگلیس دارد ،دادرسي اساسي ريشهای در کشور انگلستان ندارد (.)Farber & Sherry. 2009 :13
اما بنا بر يک نظر ديگر سنت انگلیسي در آن بيتأثیر نبوده است ( .)Hulsebosch,2003فراموش
نکنیم که در سنت انگلیسي قاضي کوک 1در اوايل قرن هفدهم گفته بود که اگر پارلمان قانون
خالف عقل و عدالت تصويب کند ،کامنال در برابر آن خواهد ايستاد که البته بعدها با تأثر آرای
باگهوت 11و دايسي 11و نظريهی حاکمیت پارلمان ،نظريات کوک به فراموشي سپرده شد .حتي
پیش از پیروزی انقالب در سال 1711م برخي مانند جان آدامز 12اعالم کردند که قوانین موضوعه
در صورت تعارض با قانون عرفي باطل و بياثر است که در حقیقت همان استدالل کوک است.

 .2استداللهای مخالفان
همانگونهکه میان پدران قانون اساسي در آمريکا در خصوص اين مفهوم اختالف وجود
داشت ،بین عالمان علم حقوق اساسي آمريکا نیز در اين دو سده اختالفهای زيادی وجود
داشته است و مخالفان با دادرسي اساسي از طريق قوهی قضايیه ،استداللهای متعددی در
مخالفت با اين نهاد آوردهاند .پس از مجادلهی پدران ،کساني که با اين نهاد مخالفت کردند،
داليل خود را به شکل متفاوتي بیان کردند؛ برخي آن را مخالف با اصل مشارکت اکثريت
ميدانستند و عدهای داليلي همچون مخالفت با ارادهی عمومي و دگرديسي مفهوم دموکراسي
را بیان کردند که در اين قسمت به تحلیل داليل مخالفان ميپردازيم:
اولین کسي که با اين مفهوم مخالفت کرد ،جیمز تاير بود .او در مقالهی مهم کالسیک خود
اين بحث را باز کرد ( )Thayer, 1893و در پي آن بود که حق قضات را در اين خصوص تا
حد امکان محدود کند و ميگفت بهجز در موارد اشتباه فاحش ،قضات بايد به ارادهی نهادهای
ديگر احترام بگذارند .اين نهاد تا به امروز مخالفان نامدار زيادی دارد که ميتوان به بزرگاني
چون والدرن ،بیکل ،مارک توش نت ،الری کرامر 18،هیرشمن ،سیدني هوک و  ...اشاره کرد.

2ـ .1مخالفت نظارت قضایی بر قانون اساسی با اصل مشارکت و اصل اکثریت
معروفترين مخالف اين مفهوم که آرای او در چند دههی اخیر موجب در گرفتن مباحث
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متعددی در آمريکا شده ،جرمي والدرن است .به نظر او نبايد اصل احترام به اکثريت را قرباني
کرد و بايد اعتراف کرد که هر گاه نیاز به تصمیمي اساسي باشد ،تنها بايد با اصل اکثريت پیش
رفت (ريدی .)111 :1812 ،او اصل مشارکت را حقِ حقها ميداند که کامالً با اصل و قاعدهی
اکثريت گره خورده است و از طريق اين حق ،همه در ساختن قوانین مشارکت دارند و والدرن
نقض آن را انکار بخشي از وجود مردم ميداند ( .)Waldron ,13993 :37به باور او مشارکت
مردم برای تحقق دموکراسي ضروری است و نبايد حق مشارکت -يا حقِ حقها -را با توسل
به نهادهای غیردموکراتیک خدشهدار کرد ،زيرا اگر قرار باشد قاعدهی اکثريت خدشهدار شود،
ديگر بايد از دموکراسي دست کشید .او بر آن است حمايت از حقها که معموالً توسط موافقان
دادرسي اساسي استفاده ميشود ،مسئلهای اساسي است ،اما بايد اعتراف کرد که در مورد حقها
هیچگاه توافقي وجود ندارد و بيشک قانونگذار که نمايندهی منتخب مردم است ،بر قضات در
تشخیص اين مسئله يعني نقض حقها اولويت دارد

2009:11 & 3(.

 )Lever,توضیح آنکه

موافقان بر اين باورند که حقها خط قرمز يک جامعهاند و بايد نهادی برای محافظت از آنها
وجود داشته باشد .به باور والدرن دموکراسي ناسازگار با حقهای فردی نیست و حقِ حقها
يعني مشارکت است که قوانین را بهوجود ميآورد .به باور او ما هرگز در مورد حقها توافق
نداريم و نبايد از اين نظر شرمنده باشیم (.)Waldron,2006a:ch 10-11
به باور والدرن نبايد بهسبب اينکه ممکن است حقها نقص شود ،به قضات قدرت
قانونگذاری داد .به نظر او هیچ دلیل منطقي وجود ندارد که بگويیم دادگاه بهتر از قانونگذار از
حقها حمايت ميکند ( .)Lever:2009:4او بر اين اساس ،دادرسي اساسي را توهین به دموکراسي
و ارادهی شهروندان ميداند ( .)Lever,2009:7به گفتهی او اگر قرار باشد نهادی برای اين کار
تعبیه شود ،نمايندگان مردم نسبت به قضات در اولويتاند ( .)Lever,2009: 10به باور او بین حق
و دموکراسي رابطهای نزديک وجود دارد و حقها به تصمیم اکثريت مشروعیت ميدهند .او
همچنین توسل به مشروعیت دادرسي اساسي را مصادرهی به مطلوب ميداند.
او با تقسیم نظارت قضايي به دو نوع قوی و ضعیف معتقد است که نظارت قوی
غیرعادالنه است ،زيرا براساس آن دادگاه تصمیمها را ابطال يا اصالح کرده و از اين طريق
عمالً قانونگذاری ميکند .اما نظارت قضايي ضعیف تنها نظارت پیشیني بر قانونگذاری است
که آيا حقوق افراد نقض شده است يا خیر ( .)Waldron, 2014: 8-9بهعبارت ديگر ،در نظارت
قوی دادرس اساسي برای حفظ حقوق بنیادين افراد با ابطال يا اصالح تصمیم قانونگذار و گاه
از طريق تفسیر قانون بهجای قانونگذار مينشیند و در انديشهی والدرن اين مسئله با اصل
مشارکت مردم در تضاد است .اما در نظارت ضعیف مرجع نظارت امکان ندارد تصمیم
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قانونگذار را ابطال کند ،زيرا حقها در اين صورت نقض خواهند شد .آمريکا و کانادا نمونهی
مدل قوی و انگلستان و نیوزلند از نمونههای مدل ضعیفاند (  .)Lever,2007 :7او از مخالفان
تفسیر قضات بوده و معتقد است که آنها از اين طريق قانونگذاری ميکنند و مبنای اين مخالفت
به نقد او بر نظارت قضايي قوی برميگردد .در خصوص تقسیم نظارت قضايي به ضعیف و
قوی از سوی والدرن و مبنای آن اختالفنظرهايي جدی بین محققان حقوق اساسي وجود دارد
(برای نمونه ر.ک)Tushnet,2006; Sinnott-Armstrong,2003; Gyorfi,2016; Tushnet,2008 :
به باور والدرن در مخالفت با اين نهاد چند نکته بايد مورد توجه قرار گیرد :اوالً مردم
افرادی را از شهروندان انتخاب کردهاند و بايد به آنها و تصمیمهايشان احترام گذاشت؛ ثانیاً
نهادهای قضايي انتصابياند؛ ثالثاً بیشتر افراد به حقها و اقلیتها احترامها ميگذارند؛ و رابعاً بر
سر حقها توافقي وجود ندارد ( .)lever,2007: 8او دادرسي اساسي را خالف جامعهی آزاد و
دموکراتیک ميداند ( .)Waldron, 2006b:1348به باور او در جامعهی دموکراتیک برتری مقننه
با خود  -حکومتي مردم جمع ميشود ( .)Waldron, 2006b:1349به نظر والدرن حملهاش به
دادرسي اساسي کامالً با ويژگي سیاسي جوامع لیبرال سازگار است ()Waldron, 2006b: 1353
و تأکید ميکند که مخالفتش با قانونگذاری اين نهاد است و با اعمال کنترل بر مجموعه يا
تصمیمسازیهای اداری مشکلي ندارد ( .)Waldron, 2006b: 1363او ميپرسد چرا بايد قضات
در خصوص موضوعي چنین مهم تصمیم بگیرند و ميگويد که پاسخ جدی که توسط موافقان
مطرح ميشود ،اين است که اعضای ديوان عالي از رئیسجمهور و کنگره نشأت ميگیرد
( .)Waldron, 2006b: 1391او همچنین اين مسئله را مطرح ميکند که چرا بايد يک اکثريت
سادهی نهنفری تصمیم بگیرند ( .)Waldron, 2006b: 1392والدرن استداللهای مدافعان دادرسي
اساسي را چنین طبقهبندی ميکند -1 :قضات هرگز حقها را نميسازند؛  -2آنها توافقات
جامعه را دربارهی حقها اعمال ميکنند؛ -8قانونگذار همیشه ميتواند اعالمیهی حقوق را تغییر
دهد؛  -8قضات اعتبار دموکراتیک دارند؛  -1نبايد به انتخابات خیلي اعتماد کرد ،زيرا بیشتر
البيگری هستند ( .)Waldron, 2006b: 1394او با نقد تمام اين مسائل ميگويد دادرسي اساسي
در قانونگذاری در هر صورت مسئلهای نامناسب است و عدم توافق دربارهی حقها امری
غیرمعقول نیست و مردم ميتوانند دربارهی حقها توافق نداشته باشند ،اما آنها را جدی
بگیرند (.)Waldron, 2006b: 1406
توش نت از ديگر مخالفان اين نهاد ،ضمن دفاع از دادرسي اساسي ضعیف مينويسد
برتری پارلمان دو شکل دارد :نخست شکل مطلق که در آن قانونگذار تصمیمگیر نهايي است و
دوم لیبرال که فرهنگ سیاسي محدوديتهای اخالقي را برای پارلمان به رسمیت ميشناسد و
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بر آن است که نبايد به اصل برتری پارلمان ضربه زد (  .)Thushne, 2003: 716او معتقد است
که هیچ دلیلي وجود ندارد که دادرسي اساسي چیز خوبي باشد ( )Thsunet, 1999: 153و آن را
کاری غیرضروری ميداند (.)Thsunet, 1999: 163
استدالل اصلي مخالفان ،حول محور دموکراسي و قاعدهی اکثريت ميچرخد و اين نکته را
برجسته ميکنند که يک نهاد غیرمنتخب بر نهادهای منتخب نظارت ميکند ،زيرا در دموکراسي
يک اصل اساسي و نقطهی کانوني وجود دارد که اصل يا قاعدهی اکثريت است و اين نهاد
موجب خنثي شدن هدف اصلي قانونگذاری ميشود و ضد اصل اکثريت است .به باور مخالفان
تا وقتي قضات غیرانتخابي دادرس اساسياند ،نميتوان به دموکراسي رسید و بايد از ساختن
تعارض بین دادگاه و قانونگذار اجتناب کرد

(118

 .)Eisgruber,2002:نخستین کسي که اين

مطلب را برجسته کرد ،آلکساندر بیکل بود که در کتاب معروف خود در  1131اين مشکل را که
اختیار تفسیر قانون اساسي را به قضات غیرمنتخب ميدهند ،معضل ضداکثريتي نامید
( .)Bicle,1984اما محققان معاصر آن را وسواس آکادمیک ميدانند (.)Farber & Sherry, 2009:24
به باور آنها اگر قرار باشد نقش مردم به اين ترتیب تضعیف شود ،ديگر مردم در حکومت
نقشي نخواهند داشت و با نقض قاعدهی اکثريت ،مشارکت مردم و در نتیجه دموکراسي از بین
خواهد رفت ،زيرا ارادهی مردم از طريق انتخابات و مشارکت متجلي ميشود و هر قانوني نماد
رأیدهندگان است (ويژه.)211 :1811 ،

2ـ .2مخالفت با اصول دموکراسی
مخالفتهای ديگری نیز با اين مفهوم شده است؛ برای نمونه گفتهاند در دادرسي اساسي
اين قاضي است که در نهايت مظهر ارادهی عمومي بودن يک قانون را احراز ميکند و به اين
ترتیب مفهوم دموکراسي عوض ميشود .ازاينرو اين ايده ،اصل اساسي دموکراسي را نقض
ميکند ،زيرا نميتوان اساس دموکراسي را زير پا گذاشت (  .)Weingass, 2005محاکم با اين
کار عمالً نظر و ديدگاه خود را در خصوص سیاست يا اصول اخالقي جايگزين ديدگاههای
نمايندگان کرده (آلتمن )178 :1831 ،و قانونگذاری ميکنند ،درحاليکه قانونگذاری وظیفهی
پارلمان است و ازاينرو برخي نیز آن را خالف حاکمیت پارلمان دانستهاند.
برخي در مخالفت با اين نهاد بر پاسخگو نبودن قضات تأکید کردهاند (ريدی.)178 :1812 ،
به نظر بورک 18نیز دادن اين حق به قضات مانند آن است که چک سفیدامضايي به قضات
واگذار شود تا آنها ارزشهای خود را بر جامعه تحمیل کنند (آلتمن .)218 :1831 ،به گفتهی
تروپه با اين وضعیت بايد دموکراسي را دوباره تعريف کرد و به حکومت قانون يا قضات تقلیل
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داد (تروپه .)231 :1838 ،برخي نیز گفتهاند دموکراسي قدرت مردم است و به اين ترتیب بايد
معنای قدرت مردم تغییر کند .برخي ديگر گفتهاند که وجود دادرسي اساسي تنها راه حفاظت از
دموکراسي نیست (ويژه.)213 :1811 ،
ريچارد بالمي بر اين باور است که قانون اساسي آمريکا بر پیشفرضهای پیشادموکراسي و
ضداکثريتي چک و باالنس بنا شده است ،اما دموکراسيهای جديد بر قاعدهی اکثريت بنا
شدهاند و دادرسي اساسي در سنت آمريکايي هم به دموکراسي و هم به دستورگرايي لطمه
ميزند

(20-21

 .)Bellamy,2007:برخي نیز آن را رجوع از دموکراسي و رفتن به سمت

الیگارشي ميدانند .پیشتر جفرسون اين ايده را دکترين خطرناکي دانسته بود که به دسیوتیسم
يک الیگارشي منجر ميشود ( .)Ford, 1904:160از محققان جديد نیز هیرشمن دادرسي اساسي
را به همان نظريهی قديمي هژموني نخبگان دانسته است ( ،)Hirshman, 2004زيرا در نظريهی
نخبگان مردم نقشي در حکومت ندارند و نخبگان جامعه تصمیمگیران نهايياند و به اين ترتیب
نظريهی قديمي نخبگان بار ديگر و به شکلي جديد سر برآورده است.
طرفداران دستورگرايي دموکراتیک و حاکمیت مردمي نیز از مخالفان دادرسي اساسياند ،زيرا
به باور آنها اين نهاد هم غیرضروری است و هم بر مقامات منتخب نظارت ميکند .فرض آنها
اين است که شاخههای منتخب مردمي همیشه از آزادیها و حقوق حمايت ميکنند و دادرسي
اساسي اغلب موفق نیست و بیشتر مواقع شکست ميخورد ( .)Chemerinsky,2004 :679-683به
باور موافقان دادرسي اساسي از طرفداران دستورگرايي مردمي مثل والدرن ،توش نت ،لری
کرامر ،ريچارد پارکر و رابرت پیت بايد ترسید ،زيرا به پوپولیسم تکیه ميکنند
(689

 .)Chemerinsky,2004:بهطور کلي طرفداران دستورگرايي سیاسي با دادرسي اساسي

مخالفاند و برتری مقننه را يک اصل ميدانند .در میان آنها برخي مثل بالمي همهی اشکال
دادرسي اساسي را رد ميکند ،يا سیدني هوک معتقد است که دادرسي اساسي با هیچ تفسیر
منطقي از دموکراسي جور در نميآيد ( .)Hook,1962:95اما برخي مثل والدرن با شکل ضعیف
آن مخالفتي ندارد (.)Belong ,2013: 1053-1054

 .3استداللهای موافقان
موافقان دادرسي اساسي سعي کردهاند که به ايرادات مطرحشده توسط مخالفان پاسخ دهند ،البته
آنها به پاسخ به مخالفان بسنده نکرده و کوشیدهاند ،مبناهايي برای اين مفهوم بیابند که در ادامه به
برخي از اين پاسخها اشاره ميشود .در اين سو نیز بزرگاني چون دورکین ،آکرمن ،الي ،ايسگروبر
و ...قرار دارند .موافقان نیز مبناهايي همچون موافقت با دموکراسي و تحول در مفهوم آن ،دفاع و
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حمايت از حقهای دموکراتیک ،موافقت با حاکمیت قانون و ...را توضیح و تبیین کردهاند:

1ـ .3موافقت با ارادهی عمومی و اصل مشارکت
يکي از مدافعان اين نهاد بوريس آکرمن است .او طرفدار ايدهی «ما مردم» در آمريکاست و
بر همین مبنا استدالل ميکند که در آمريکا مردم همهکارهاند و هیچ فرد يا نهادی نميتواند در
برابر ارادهی مردم بايستد ( .)Ackerman, 1991او تا اينجا همانند مخالفان استدالل ميکند ،اما
به باور او مردم همیشه در صحنه نیستند و غیرفعالاند .در اين صورت دادرسي اساسي از
ارادهی آنها که قبالً اعالم شده است ،حمايت ميکند .اما هر گاه مردم فعال شدند ،دادرس
اساسي حق ندارد در برابر ارادهی آنها بايستد (آلتمن 138 :1831 ،و  .)137به گفتهی او اين
اعالم اراده به اين صورت است که يا مردم ارادهی خود را بهصورت صريح بیان ميکنند ،که
همان اصالح و بازنگری قانون اساسي است ،يا بهصورت ضمني اعالم ميکنند ،مثل اصالحات
نیوديل (ريدی )171 :1812 ،و همین که مردم ارادهی خود را اعالم کردند ،دادرس اساسي بايد
به آن اراده احترام بگذارد و حق ندارد جلوی آن بايستد .البته ميتوان در اين سخن آکرمن
مناقشه کرد که ارادهی مردم الحد نیست و نميتوانند خالف آزادیها و حقوق بنیادين عمل
کنند .برخي بر استدالل آکرمن ايراد گرفتهاند ،که چرا و بر چه مبنايي بايد دورهی تأسیس
قانون اساسي مبنا باشد (ريدی .)171 :1812 ،مثالً در کشوری مثل آمريکا که قانون اساسي
بیش از دويست سال است که به تصويب رسیده است ،چرا بايد پدران دويست سال قبل
همچنان حکومت کنند و ارادهی اعالمشده توسط آنها همچنان ارادهی مردم باشد.
از ديگر موافقان مهم اين نظريه ،کريستوفر ايسگروبر است .او از منظری متفاوت از اين
نهاد دفاع ميکند .چنانکه ذکر شد ،مخالفان دادرسي اساسي بر اين باورند که مجلس منتخب
مردم است و نبايد توسط نهادی غیرمنتخب نظارت شوند ،اما به نظر ايسگروبر اتفاقاً دادرس
اساسي نمايندهی مردم است ،اما مجلس و رئیسجمهور تنها نمايندهی انتخابکنندگانشان
هستند نه همهی مردم (ريدی )131 :1812 ،و اگر قرار باشد نهادی نمايندهی مردم باشد ،آن
نهاد دادرس اساسي است نه پارلمان .ايسگروبر بههمراه برت اشنايدر دادرسي اساسي را
حمايت از حقهای دموکراتیک ميدانند و بر آن باورند که دادرسي اساسي از ارزشهای
دموکراسي دفاع ميکند

(2001: 461, (Besttschneider, 2007:151-154

 ..)Eisgruber,وقتي

ايسگروبر کتاب مهم خود را نوشت ،برخي از مهمترين مخالفان دادرسي اساسي مثل ربکا
برون ،توش نت ،والدرن ،جان دنوبر و ريک هیل نقدهای بر او نوشتند و او در مقالهای سعي
کرد به ايرادات آنها پاسخ دهد .به گفتهی ايسگروبر نبايد دموکراسي را به حکومت
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رأیدهندگان تقلیل داد

(116

 )Eisgruber,2002:و «ما مردم» فقط رأیدهندگان نیستند .به

گفتهی او تمامي تالشش در آن کتاب اين بوده است که نشان دهد دادرسي اساسي محدوديتي
بر دموکراسي نیست ،بلکه شکلي از خود حکومتي است که اکثريتي نیز نیست
(.)Eisgruber,2002:117

3ـ .2تحول در مفهوم دموکراسی
رونالد دورکین از ديگر موافقان اين نهاد است .به باور دورکین مشکل مخالفان اين است
که دموکراسي را مترادف با اصل و قاعدهی اکثريت گرفتهاند ،درحاليکه مفهوم دموکراسي
تغییر کرده است .به بیان ديگر ،دادرسي اساسي با مفهوم سنتي دموکراسي در تضاد است نه هر
مفهومي از دموکراسي (بارنت .)82 :1832 ،دفاع دورکین با ديگران متفاوت است ،زيرا او
مفهوم دموکراسي را تغییر ميدهد و از مفهومي به نام دموکراسي مبتني بر قانون اساسي سخن
ميگويد .مبنای انديشهی دورکین بر برابری قرار دارد و او از نظريهپردازان برابری است و
هدف دموکراسي و رويههای دموکراتیک را اين ميداند که اکثريت ،برابری را زير پا نگذارند
(ريدی .)138 :1812 ،او بر اين باور است که نظام دموکراتیک مبتني بر قانون اساسي ،به
آرمانهای بنیادين اخالقي متعهد است ((.Dowrkin, 2001:19
به گفتهی موافقان عالوهبر اينکه امروزه مفهوم دموکراسي تغییر يافته است و نبايد آن را به
رأی اکثريت فروکاست ،همیشه بايد از دموکراسي ترسید .اگر در کشور کانت و گوته
دموکراسي اينگونه تخريب شد ،پس در همه جا اين امکان وجود دارد و اگر ما از دموکراسي
حمايت نکنیم ،دموکراسي از ما حمايت نخواهد کرد ( .)Barak,2006 :21دموکراسي مفهومي پیچیده
است که دو پايه دارد؛ نخست حاکمیت مردم که مردم از آن طريق ،نماينده انتخاب ميکنند و به
قاعدهی اکثريت پیوند خورده است و دوم نقش مهم ارزشهايي که به قاعدهی اکثريت ارتباط
ندارند ،مثل حاکمیت قانون و تفکیک قوا ،استقالل قضايي ،حقهای بشری ،اصول اساسي مثل
اخالق و عدالت ،موضوعات اجتماعي مثل صلح و امنیت ( )Barak,2006 :24و هر دو جنبهی
شکلي و ماهوی مذکور برای دموکراسي ضروری هستند ( .)Post, 1998; Shapiro, 1999رژيمي که
شهروندانش حاکم نیستند و قوای مجريه و مقننه احترام ندارند ،دموکراتیک نیست .همچنین
رژيمي که ويژگيهای مذکور را نداشته باشد ،دموکراتیک نیست و رأی اکثريت نميتواند يک
رژيم را دموکراتیک کند

(:24

 .)Barak,2006به گفتهی دورکین دموکراسي فقط دموکراسي

آماری نیست و رأی اکثريت هم فقط در صورتي ارزشمند است که برابری را در نظر بگیرد و
حقهای مدني و سیاسي محترم شمرده شوند

(1990: 35 & 36

 .)Dowrkinبه باور دورکین
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تفکیک قوا ستون فقرات دموکراسي است و دموکراسي ماهوی بر روی اين ستون فقرات بنا
شده است (به نقل از

2000,: 2-10

 .)Hribe,آنچه يک دموکراسي را ميسازد ،اصول بنیادين

هستند که مفهوم ماهوی دموکراسي به آن اشاره ميکند

(:57

 .)Barak,2006اين اصول بر

قانونگذاری در آفريدن قانون و بر قضات در توسعهی آن تأثیر ميگذارند ()Barak,2006 :61؛
اصولي مثل تساهل ،حسن نیت ،عدالت نظم عمومي ،استقالل قضايي و حقوق بشر
(:63-81

 .)Barak,2006به گفتهی يکي از محققان دموکراسي شکلهای متعدد و مکانیسم

پیچیدهای دارد و مشکل والدرن اين است که بر مفهوم رويهای دموکراسي و حق مشارکت و
قاعدهی اکثريت تکیه ميکند ( .)Waluchorn, 2007برتری پارلمان تنها يک مدل از دموکراسي
است و دموکراسي واقعي منوط به آن نیست (جاللي .)121 :1811 ،تصمیمهای نادرستي که از
سوی اکثريت اتخاذ ميشوند ،توسط اين نهاد اصالح ميشوند تا دموکراسي همچنان بهعنوان يک
ارزش باقي بماند (جاللي .)181 :1811 ،عالوهبر اين دموکراسي دارای اشکال متعددی مانند
اکثريتي ،لیبرال ،مشارکتي و ...است که اکثريتي فقط يکي از آنهاست (زارعي 17 :1818،و .)218

3ـ .3سازگاری با دموکراسی
افراد ديگری نیز با استداللهای متفاوت به دفاع از دادرسي اساسي و نسبت آن با
دموکراسي پرداختهاند .در سنت اروپايي هانس کلسن و موريس هوريو ،به دفاع از اين نهاد از
منظر دموکراسي ميپردازند .کلسن دموکراسي را عاملي برای تحقق آزادی ميداند و معتقد
است اگرچه آزادی به اين معناست که هر کس با ارادهی خودش پیش رود ،اما ازآنجا که
هرگز بین افراد اجماع پديد نميآيد ،تصمیمها بايد به خواست اکثريت باشد (تروپه:1838 ،
 .)271به باور او و شاگردش آيزمن ،اگرچه نظارت ،دموکراتیک نیست ،اما با دموکراسي
سازگار است .موريس هوريو نیز بر اين باور بود که آزادی ،اصلي اساسي است و بايد پاس
داشته شود و اگر قرار باشد با هر انتخاباتي مبنای قانونگذاری عوض شود ،آزادیها در خطر
ميافتند (فاورو  11 :1831و  .)17ازاينرو بايد نهادی باشد که در برابر تغییر گرايشهای
سیاسي پارلمان بايستد و مانع تجاوز به حقها شود.
همگام با اين افراد در سنت آمريکايي نیز برخي محققان مثل رابرت دال و جان هارت الي
دادرسي اساسي را بیشتر مسئلهای رويهای ميدانند و مخالف اين هستند که اين نهاد نقش
ماهوی داشته باشد و قضات بتوانند بهجای قانونگذار تصمیم بگیرند .جان هارت الي از کساني
است که سعي کرده است به آرای مخالفان پاسخ دهد .به باور او قضات فارغ از نزاعهای
سیاسي عمل ميکنند و انتخاب آنها نیز بهسبب گرايشهای سیاسي آنها نیست و ازآنجا که
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قضات تحت تأثیر گرايشهای سیاسي نیستند ،اين نظارت راه را بر دموکراسي ميگشايد
(آلتمن .)171 :1831 ،به باور او موافقان و مخالفان بر سر يک مفهوم توافق دارند و آن
دموکراسي است و الي بر آن است که دادرسي اساسي به بهتر شدن دموکراسي کمک ميکند،
البته اين به معنای آن نیست که قضات بهترين تصمیم را ميگیرند .به باور الي دادگاه نقش
تکمیلکنندهی رويههای دموکراتیک (ريدی )173 :1812 ،و نقش کمککننده به دموکراسي را
دارد .الي در کتاب مهم خود بیشتر بر روی مسئله تفسیر ايستاده است و بر ارزشهای رويهای
قانون اساسي (هم رويههای قضايي و هم رويههای سیاسي) تأکید ميکند (.)Ely,1980 :87

3ـ .4پاسخ به نقض اصل اکثریت
يکي از نقدهای والدرن بر دادرسي اساسي اين است که قاعدهی اکثريت بهحدی مهم است که
خود ديوان عالي هنگام تصمیمگیری از قاعدهی اکثريت تبعیت ميکند ( .)Waldron, 2002: 108
ايسگروبر در جواب او ميگويد بايد بین قاعدهی اکثريت و تصمیم اکثريت فرق گذاشت
( )Eisgruber,2002:124و ميگويد من با والدرن همعقیدهام که دموکراسي بدون قاعدهی
اکثريت پیش نميرود و در بسیاری از موارد رأی اکثريت بهترين راهحل است ،اما اينگونه
نیست که قاعدهی اکثريت غايت دموکراسي باشد .او در جواب هیل نیز  -که دادرسي اساسي
را آريستوکراسي ميداند و آن را شبیه توریهای قديم و مجلس اعیان انگلیس ميداند
( )Eisgruber,2002:152و قضات را اشراف غیرمنتخب ميداند و آن را با نظريهی فیلسوف شاه
افالطون مقايسه ميکند -ميگويد قضات مقام خود را با شايستگي بهدست ميآورند و هرگز
بر مبنای ديدگاه سیاسيشان انتخاب نميشوند و مقام آنها هم به ارث نميرسد
(.)Eisgruber,2002:153
موافقان همچنین تأکید کردهاند که قاعدهی اکثريت يک اصل خدشهناپذير نیست .به نظر
سامويل فريمن وقتي همهی مؤلفههای دموکراسي را بررسي ميکنیم ،عناصری را ميبینیم که
اکثريت نميتوانند در آن دخالت کنند ،مثل زندگي فردی يا لباس پوشیدن يا ازدواج .پس در
هر نوع دموکراسي محدوديتهايي برای اجرای قدرت وجود دارد و نبايد کنترل قضايي را
خالف آن دانست

(338-399

 )Freeman,1990:و چندين بار در آمريکا رئیسجمهور رأی

اکثريت کسب نکرده است ( .)Farber and Sherry,2009: 25همچنین تاريخ نشان داده است که
حکومتها در برابر کساني که به آنها رأی دادهاند ،پاسخگو نیستند

(:1148

،)Mace,1972

بنابراين نبايد زياد به اصل اکثريت دل بست.
برخي نیز در دفاع از دادرسي اساسي مسئلهی انتخابات را پیش کشیدهاند .براساس
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تحقیقات جديد حتي در مدرنترين سیستمهای سیاسي حزبي که پیروز ميشود ،هرگز اکثريت
آرا را ست نميآورد .ازاينرو نميتوان نمايندگان را منتخب اکثريت دانست که آنگاه دادرسي
اساسي را نقض آن تلقي کرد .برنارد مین شان نیز معتقد است که انتخابات الگوی مناسبي
نیست و در قرون وسطي آن را يک تفکر آريستوکراتیک ميدانستند که موجب انتقادات بر
عدهای خاص ميشد ،بدون اينکه ديگران شانسي داشته باشند ( .)Main, 1997همچنین گفته
شده است که بسیاری از نمايندگان با حربهی تبلیغات رأی مردم را کسب ميکنند و تضمیني
وجود ندارد که همیشه بر عهد خود با مردم وفادار بمانند (زارعي و مرکز.)111 :1838 ،

3ـ .4اصل حاکمیت قانون و احترام به حقها
موافقان از منظرهای ديگری نیز به دفاع از دادرسي اساسي پرداختهاند که در زير به برخي
از اين استداللها اشاره ميکنیم .يکي از استداللها از منظر حاکمیت قانون است .به باور آنها
مشکل از آنجا شروع ميشود ،که مبنای اصلي را دموکراسي قرار دهیم ،درحاليکه مبنای
حکومتهای امروزی حاکمیت قانون است .در اين نظام همه ملزم به تبعیت از قانون هستند،
حتي مجلس؛ و دادرسي اساسي اين مسئله را بر عهده دارد .به باور معتقدان به اين انديشه،
دادرسي اساسي اين مسئله را بررسي ميکند که آيا حاکمیت قانون اعمالشده است يا نه و اين
مسئله موجب ميشود که نظام مردميتر شود (آلتمن .)171 :1831 ،به گفتهی يکي از
نظريهپردازان حاکمیت قانون ،در دموکراسي مبتني بر قانون اساسي تعارضي میان دموکراسي و
حاکمیت قانون بهوجود نميآيد ،زيرا دموکراسي از عناصر حاکمیت قانون و تابع آن است و
حاکمیت قانون عامل تحقق آزادیهای فردی ،عدالت طبیعي و انصاف در روابط حکمرانان و
شهروندان است (.)Tamanaha,2004 :110
برخي نیز احترام به آزادیها را مبنای اصلي قرار ميدهند و بر اين باورند که هدف اصلي
از دموکراسي احترام به حقوق بنیادين است و دادرسي اساسي تالش ميکند که بین رأی
اکثريت و احترام به حقوق بنیادين تعادل ايجاد کند (شوالیه .)187 :1873 ،اما مخالفان بر اين
استدالل ايراد کردهاند که اگر ارزشهای بنیادين هدف اصلي است ،پس دموکراسي مبنا و
هدف نیست .اين مسئله سبب شده است که برخي مانند ربکا براون بگويند که آمريکا نظام
آزادی است نه دموکراسي (ويژه.)211 :1811،
برخي ديگر به سراغ انديشهی حاکمیت مردم رفتهاند .به باور آنها در دموکراسيهای مبتني
بر قانون اساسي همه برابر فرض ميشوند و اين مسئله ريشه در حاکمیت مردم دارد و همهی
مقامات سیاسي از قدرت مؤسس و حاکمیت مردم نشأت ميگیرند (.).)Freeman,1991: 349
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عالوهبر اين مفهوم «ما مردم» که مخالفان به آن استناد ميکنند ،هرگز مشخص نیست .به باور
آنها دموکراسي شکلي از حکومت نیست ،بلکه شکلي از حاکمیت است و دادرسي اساسي
يک نهاد دموکراتیک مشروع است که بر ايدهی قرارداد اجتماعي در سنت الک تا رالز ريشه
دارد ( .)Sstruss, 2013: 342همچنین در پاسخ مخالفان که دادرسي اساسي را خالف حاکمیت
پارلمان دانستهاند گفتهاند که حاکمیت محصور در پارلمان و نهاد خاصي نیست و همه بايد از
قانون اساسي تبعیت کنند (فاورو 18 :1831 ،و .)11
موافقان به نقش قضات در قانونگذاری (که از داليل مخالفان است) هم اشاره کرده و
گفتهاند که به هر حال قضات هم در آفريدن قانون شريکاند .يکي از مشکالتي که سبب
ميشود با اين مفهوم مخالفت شود ،اين است که قانون را همه سرزمین حقوق بدانیم،
درحاليکه اصول و قواعد نیز بخشي از اين سیستم هستند و وظیفهی اول قضات قانونگذاری
و وظیفهی دوم آنها حمايت از قانون اساسي و دموکراسي است (.)Barak,2006: introduction
قضات بايد قانونگذاری کنند ،زيرا همیشه بین قوانین و جامعه شکاف وجود دارد و زندگي
قانون فقط منطقي يا تجربي نیست ،بلکه واقعیتهای احتمالي هم در آن نقش دارند
( .)Barak,2006 :4تغییرات احتمالي يک معضل را بهوجود آوردهاند ،زيرا قاضي بین دو مسئله
يعني نیاز به تغییر و نیاز به ثبات گرفتار شده است؛ از يک طرف حقوق بدون تغییر انحطاط
است و از طرف ديگر تغییر بدون ثبات آنارشي است ( .)Barak,2006 :11آنابل لِوِر از طرفداران
سازگاری در نوشتههای خود بر آن است که حتي اگر قضات بهتر از قانونگذار نتوانند حقهای
بنیادين را حفظ کنند ،باز هم کنترل قضايي دموکراتیک است (.)Lever 2009

نتيجهگيری
نزاع بر سر رابطهی دموکراسي و دارسي اساسي مسئلهای ريشهدار با سابقهای طوالني در
سنت حقوق اساسي آمريکا است .البته اين اختالفنظر فکری به تفاوت در رويکردها به قانون
اساسي ،دادرسي اساسي و دموکراسي برميگردد که در چنین حوزههايي خود را نشان ميدهد.
اين مباحث در آمريکا محصور نمانده است و در بیشتر کشورهايي که دادرسي اساسي در آنجا
وجود دارد ،اين مباحث مطرح شده است .نیاز به توضیح نیست که در همهی کشورها مباحث
دقیقاً مانند آمريکا نیست ،زيرا بسته به سنت فکری و نوع دادرسي اساسي موجود در آن کشور
و همچنین ريشههای تاريخي و قوام دموکراسي و  ...مباحث نیز رنگ و بوی ديگری ميگیرند.
چنانکه ديديم ،از انقالب آمريکا و البته حتي پیش از آن ،برای پدران آمريکا اين مسئله
مطرح بود که آيا بايد بر قوانین مصوب مجلس نیز نظارت کرد يا خیر و در صورت نظارت آيا
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اين مسئله با مفهوم دموکراسي در تضاد نیست؟در تمام اين سالها تا به امروز بهعنوان يک
بحث اصلي در مباحث آکادمیک آمريکا مطرح بوده است و حتي ميتوان ادعای تکافوی ادله
در اين خصوص را کرد .مخالفان بر تعارض اين مفهوم با اصل اکثريت و حق مشارکت مردم
تأکید کردهاند و بر اين باورند اگر قرار باشد چنین نهادی نیز وجود داشته باشد ،بايد قوهی
مقننه باشد نه قضايیه .موافقان بر لزوم حراست از حقها تأکید ميکنند و معتقدند که مفهوم
دموکراسي تغییر کرده است و نميتوان به برداشت واحد و همیشگي از دموکراسي معتقد بود،
زيرا دموکراسي نیز مانند هر مفهوم ديگری برداشتهايي دارد که در طول زمان تغییر ميکند.
دغدغهی اصلي مخالفان حول محور دموکراسي اکثريتي و موافقان حول حقها و آزادیهای
بنیادين ميچرخد .البته هر دو گروه به آرمان جمهوريت پدران قانون اساسي وفادارند و سعي
در ارتقای حقوق اساسي دارند.
بهنظر ميرسد که استدالل موافقان قوت و استحکام بیشتری دارد و همین مسئله موجب
شده است که با وجود همهی ايرادات جدی مخالفان ،دادرسي اساسي در اين دويست سال
همچنان در آمريکا به حیات خود ادامه داده و با موفقیت و عدم مخالفت با وجدان عمومي و
کلیت جامعهی حقوقي آمريکا ادامه حیات دهد .البته اين بدان معنا نیست که انديشهی مخالفان
جدی نبوده و بيفايده است ،زيرا تبعات نظرهای آنهاست که سبب شده است هم در دادرسي
اساسي و رويهی ديوان عالي تغییراتي ايجاد شود و هم موافقان سعي ميکنند مباني نظری آن را
مستحکمتر کنند ،زيرا تنها از درون تعامالت و تبادل آرای متفکران است که مفاهیم آبديده
ميشوند و صیقل ميخورند .به گفتهی درست موافقان نميتوان برداشتي جزمي و بدون تغییر
از دموکراسي برای همهی زمانها در نظر گرفت و اين مفهوم همچون هر مفهوم ديگری در
حال تحول است.
ثمرات اين مباحث برای کشور ما نیز بيفايده نخواهد بود .چنانکه ميدانیم ،نهاد نوپای
شورای نگهبان از آغاز تأسیس با پرسشهايي مواجه بوده است؛ از جمله اينکه چرا تعداد
معدودی از فقیهان و حقوقدانان در برابر مجلس و ارادهی مردم ميتوانند بايستند؟ چرا اين
افراد مرجع تشخیص شرع باشند؟ حدود و ثغور نظارت آنها تا کجاست؟ آيا مردم ميتوانند
در برابر تصمیم آنها مقاومت کنند؟ سه قوهی موجود در ايران چه نسبتي با اين شورا دارند؟ و
سؤاالت متعدد ديگری که مطرح شدهاند .متأسفانه در ايران با وجود گذشت چهار دهه از
تأسیس اين نهادِ مهم ،آنگونه که بايد اين مباحث بهنحو جدی در محافل آکادمیک مطرح
نشدهاند و موافقان و مخالفان در آثاری جدی به ارائهی ادلهی خود نپرداختهاند و مباحث
بیشتر رنگ و بوی سیاسي و نزاعهای سیاسي به خود گرفته است .بررسي اين پرسشها
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ميتواند موضوع نوشتاری مستقل باشد .تجربهی آمريکا نشان ميدهد که مطرح شدن اين
مباحث و طرح آن عالوهبر کمک به غنای مباحث فکری هم به استحکام نظری اين نهاد کمک
ميکند و هم ميتواند افسار بحث را از دست احزاب سیاسي خارج کند.
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چكيده
سید محمدباقر صدر از جمله فقهاي معاصري است که در آثار خود به موضوع قانونگذاري،
هم از حیث فقهي و هم از منظر حقوقي ،توجه داشته است .پرسش این پژوهش آن است که
آیا مفهوم قانونگذاري در حقوق و علوم سیاسي ،در معناي شکلي و حداقلي ،در آراي فقهي
شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود ،حدود و قلمروش چیست .بهمنظور
پاسخ به این پرسش ،به روش توصیفي-تحلیلي ،ابتدا مباني فقهي او در این زمینه ،بهخصوص
با تقسیم حکم به دو حکم شرعي و حکم حکومتي ،مطرح شده است .پس از آن ،مباحث
حقوقي او در این موضوع ،که شامل تأسیس نظري نهادهاي سیاسي حاکمیتي است ،با دو
رویکرد اندامي و کارکردي بررسي و در پایان ،پس از تبیین مفهوم قانونگذاري در معناي
مدنظر ،امکان وجودي آن در نظرهاي فقهي و حقوقي سید محمدباقر صدر آزموده شده است.
در نتیجه این مفهوم صوري قانونگذاري در مجموعه کارکردهاي نهادهاي سیاسي پیشنهادي او،
در دو سطح خفیف و قوي ،در دو قلمرو احکام شرعي مختلففیه و احکام منطقةالفراغ،
شناسایي شده است.
واژگان کليدي :حکم شرعي ،حکم منطقةالفراغ ،سید محمدباقر صدر ،قانونگذاري ،نهاد سیاسي.
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مقدمه
«قانونگذاري» از مفاهیم مهم علوم سیاسي و حقوق عمومي است .این واژه در فرهنگ
غربي واژهي بدیع و بهعبارتي دقیقتر مدرن نیست و ادعا ميشود در تمامي جوامع سیاسي و
دولتها در طول تاریخ بهنحوي وجود داشته و موضوع بررسي فیلسوفان مختلف از یونان
باستان تاکنون قرار گرفته است ( ،)Flores, 2005: 27ولي طبیعي است به دالیل مختلف از
جمله تغییر در جهانبیني و پیچیدگي جوامع سیاسي در دنیاي مدرن ،در کنار مفاهیم دیگري
مانند دموکراسي ،حاکمیت قانون و تفکیک قوا مفهوم جدیدي یافته باشد .اهمیت آن در سال
هاي اخیر بیشتر نیز شده است ،بهطوريکه آن را مرکز و محور توجهات نظریهي حقوقي
کنوني دانستهاند ( .)Wintgens, 2007: ixاما در منابع اسالمي و علوم اسالمي از جمله فقه
امامیه ،دانشواژگاني چون «تشریع» وجود دارد که در بادي امر متناظر با این مفهوم بهنظر
ميرسد؛ چه اینکه در عربي نیز از این واژه بهعنوان برگردان واژهي « »Legislationدر انگلیسي
و فرانسوي یا «قانونگذاري» در فارسي استفاده ميشود (کورنو1111 ،ق ،ج174 :1؛ نخلي،
البعلبکي و مطر2002 ،م010 :؛ سیاح ،1810 ،ج .)401 :1با این حال ،الزم است مفهوم
قانونگذاري را در حقوق ،به گسترهي دانش فقه امامیه بهعنوان منبعي بومي عرضه کنیم و امکان
شناسایي آن را در قالب مفاهیم و معاني آن بسنجیم .شناسایي دقیق این مفهوم در فقه امامیه از
حیث عملي نیز بهسبب تأسیس نظام دیني جمهوري اسالمي ایران مهم است؛ چه اینکه امروزه
از این اصطالح در اسناد حقوقي بسیار استفاده ميشود ،ولي مفهوم آن بهعنوان کارویژهاي
سیاسي و حقوقي در حکومتي اسالمي بهصورت دقیق روشن نیست .بنابراین ،الزم است این
مفهوم از منظر فقه امامیه بهعنوان آبشخور فکري و عملي این نظام سیاسي بررسي شود.
هرچند در تراث فقهي امامیه ميتوان مطالبي پراکندهاي در مورد آنچه فيالجمله
قانونگذاري مينامیم یافت ،ولي مباحث منسجمتر در این موضوع در آثار فقهاي اخیر ،یعني
بعد از مواجههي فرهنگي-تمدني با غرب قابل دستیابي است .در این زمینه ،شخصیت و آثار
علمي شهید آیتاهلل سید محمدباقر صدر از لحاظ مختلف اهمیت دارد .بعد علمي شخصیتش
را ميتوان از جمله در مرجعیت ،اصالت فقهي ،جامعیت علمي ،آشنایي با علوم مدرن غربي،
بهخصوص حقوق اساسي 1،توسعه و وارد کردن مباحث فقهي ،بهویژه فقه سیاسي ،به مباحث
حقوقي و نهادسازي سیاسي ،و تأثیر اندیشههایش در تدوین قانون اساسي جمهوري اسالمي
ایران یافت (در تأیید این تأثیرپذیري ،ن.ک :فضلي1121 ،ق881 :؛ مالط1441 ،م .)182 :بعد
سیاسي شخصیتش نیز به حمایت از امام خمیني (ره) در نهضت اسالمي و نظام جمهوري
اسالمي ،فعالیت حزبي و سیاسي ،مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي و مانند آن بازميگردد.
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مجموعهي این ویژگيها محقق را در برابر فقیهي بصیر به موضوعات جدید و آگاه به احکام
قرار ميدهد که بررسي آرائش ارزشمند است.
بهرغم مطالب متنوعي که در مورد قانونگذاري در حقوق مطرح شده و برخي بیان شد،
مسئلهي این پژوهش بهعنوان اولین گام ،عرضهي حداقليترین معناي این مفهوم در حقوق
عمومي ،یعني معناي صوري آن ،به اندیشههاي فقهي سید محمدباقر صدر و سنجش امکان
وجود چنین کارکردي در نظرهاي اوست .مسئلهي این مقاله برخاسته از دوگانگي بین فقه و
حقوق عمومي و با هدف جلوگیري از خلط مفاهیم و معاني آن دو و تعیین دقیق مرزهاي میان
آنهاست .حل این مسئله از مصادرهي یکي به نفع دیگري جلوگیري ميکند .همچنین ،بازبیني
عمیق آثار فقهي فقیهي چون شهید صدر را در پي دارد و موجب آشنایي بیشتر و کشف زوایا و
نکات دیدهنشدهي آنها ميشود .عالوهبر این در فهم نقاط قوت و رفع عیوب و نواقص
احتمالي نظري و عملي آن راهگشاست .اگرچه پژوهشهاي متعددي در زمینهي قانونگذاري
در آراي شهید صدر انجام گرفته 2،وجه امتیاز این پژوهش نسبت به پژوهشهاي مشابه با آن
در این موضوع ،رویکرد توأمان فقهي و حقوقي ،بهویژه تحلیل آراي او از منظر حقوق اساسي
است .بنابراین ،این مقاله بهدنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مفهوم قانونگذاري در حقوق
و علوم سیاسي ،در معناي شکلي و حداقلي ،در آراي فقهي شهید سید محمدباقر صدر وجود
دارد و در صورت وجود ،حدود و قلمروش چیست .به تعبیري دیگر ،آیا کارکرد قانونگذاري
که در علوم سیاسي و حقوق عمومي از آن بحث ميشود ،در اندیشهي فقهي و حقوقي سید
محمدباقر صدر قابل شناسایي است و در صورت امکان ،مختصاتش چیست .بهمنظور مطالعهي
این امکانسنجي ،با روش توصیفي-تحلیلي و با در نظر گرفتن دو الیهي فقهي و حقوقي
نظرهاي او ،ابتدا مباحث فقهیش بهعنوان مبنایي براي مباحث حقوقي با محوریت تفکیک بین
دو دسته از احکام فقهي مطرح ميشود .سپس ،مباحث حقوقياش بهتفصیل با محوریت
نهادسازي سیاسي-حقوقي در موضوع قانونگذاري بیان ميشود .در نهایت ،با بررسي این
نظرهاي فقهي و حقوقي ،تحلیلي از آن بهعمل ميآید و به پرسش مقاله پاسخ داده خواهد شد.

 .1مباني فقهي قانونگذاري
در این قسمت ،بهدنبال طرح آن دسته از مباحث فقهي شهید صدریم که در نگاه نخست
بهاجمال در موضوع قانونگذاري است .این مباحث ،مبنایي براي مباحث حقوقي او در این زمینه
است .بهنظر ميرسد ،مطالبي که در خصوص یکي از تقسیمات احکام ارائه داده است ،بیشترین
ارتباط را با این موضوع دارد .این تقسیم برخالف بسیاري دیگر از تقسیمات که بهصورت دقیق
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در کتابهاي اصولي بیان ميشود ،نهتنها در کتابهاي اصولي صدر ،بلکه در آثار اصولي دیگر
فقها و اصولیون نیز مطرح نشده است ،ولي ميتوان پراکنده و در حاشیهي بیان برخي مسائل ،در
آثار غیراصولي او مشاهده کرد .این تقسیم عبارت است از تقسیم احکام به احکام شرعي و

احکامي که نامشان را احکام صادرشده در منطقةالفراغ ميداند .او هر جا از احکام دستهي دوم نام
برده ،آن را در مقابل احکام شرعي قرار داده و از طریق مقایسهي آن دو ،ویژگيهایي را براي هر
یک بیان کرده است .مسئلهي مهم در این قسمت ،ارائهي شرحي منسجم دربارهي دوگانگي
موجود بین این دو دسته احکام در آراي شهید صدر و احصاي مجموعهاي از شباهتها و تفاوت
ها میان آنهاست تا به شناخت بیشترشان کمک کند .بنابراین ،ابتدا به تعریف احکام شرع و

سپس منطقةالفراغ ميپردازیم و در نهایت ،نسبت میان این دو را تبیین ميکنیم.

1ـ .1احکام شرعي
شهید صدر در آثارش تعاریف و توضیحات متعددي از احکام شرعي ارائه داده و ویژگي
هایي براي آنها برشمرده است .او در کتابهاي اصولي« ،حکم شرعي» را با خطابات شرعي
متفاوت دانسته است و ميگوید« :حکم شرعي ،تشریع صادرشده از سوي خداي متعال براي
تنظیم زندگي انسان است و خطابات شرعي در کتاب و سنت ،آشکارکننده و کاشف آن است و
نه خود حکم شرعي (صدر1110 ،ق 101 :و 1121ق[الف] ».)48 :در جایي دیگر« ،شریعت» را
بههمراه عقیده ،جزئي از دین اسالم دانسته است و در تعریف آن ميگوید« :مجموعهي قوانین و
مقرراتي است که رسول خدا (ص) براي تمام [ابعاد] زندگي انساني اعم از فکري ،روحي و
اجتماعي در قالبهاي مختلف اقتصادي ،سیاسي و غیر آن آورده (صدر1121 ،ق[الف] .»)211 :و
نیز «احکام شریعت اسالمي مقدس» را از زاویهاي دیگر« ،احکام ثابتي» دانسته «که در شریعت با
دلیلي از دالیل چهارگانهي کتاب ،سنت ،اجماع و عقل بیان شده است .در این احکام هیچ تبدیل
و تغییري جایز نیست ،زیرا داراي ساخت معین و شامل براي همهي شرایط و احوال است و
چارهاي جز اجراي آنها بدون تصرف نیست (صدر1121 ،ق[الف].»)248 :
آنچه او در بسیاري آثارش بیان کرده و از تعاریف و توضیحات یادشده بهخصوص بیان
اخیر او نیز مستفاد است ،جامع و شامل بودن این احکام بر تمام جوانب ،شرایط و احوال
زندگي است .این مفاد را ميتوان در کتابهاي اصولي او با پذیرش قاعدهي «نفي خلو»
مشاهده کرد که آن را برگرفته از آیات و روایات دانسته و معتقد است هیچ واقعهاي خالي از
حکم شرعي نیست (صدر1121 ،ق[ب].)174 :

مفهوم قانونگذاري در آراي فقهي و حقوقي سيد محمدباقر صدر

21

این احکام از سوي خدا بر پیامبر (ص) نازل شده و او بنابر شأن نبوت و ابالغ به بیان آنها
پرداخته است (صدر1121 ،ق .)111 :در دورهي غیبت نیز بیان احکام شرع حق و تکلیف
کساني است که از نظر علمي به درجهي اجتهاد و از حیث رفتار و صفات به درجهي عدالت
رسیده باشند .از این عمل مجتهد عادل به افتا تعبیر ميشود .این امر ممکن است از طریق یک
یا چند مجتهد عادل انجام شود که در فرض تعدد ،دولت حق الزام مسلمانان به تبعیت از
مجتهد واحدي ندارد (صدر1121 ،ق[الف].)247 :
دو مورد از چهار مأموریت دولت اسالمي را در مقابل احکام شرع ،بیان و اجراي آنها
دانسته است (صدر1121 ،ق[الف] .)207-204 :با این حال ،نکتهي مهم آن است که بیان
احکام یا افتا از شئون حاکمیت بر امت نبوده و داخل در صالحیت دولت از حیث دولت بودن
نیست (صدر1121 ،ق[الف].)244 :
او در کتابهاي اصولي خود از احکام شرع تقسیمبنديهاي متعددي ارائه داده است (ن.ک:
صدر1121 ،ق[ج] .)27-22 :تقسیمي که در این پژوهش ثمربخش است و ميتواند مبنایي براي
مباحث حقوقي او باشد ،تقسیمي است که در برخي دیگر از آثار فقهي و اجتماعي او آمده که
شامل احکام داراي وضوح فقهي که در آن از سوي مجتهدان یک فتوا بیشتر نیست و احکامي
است که در آن فتواهاي مختلفي در موضوعي واحد هست (صدر1108 ،ق[الف] .)10 :هرچند
این تقسیم بر مبناي اجماعي یا مختلفٌفیه بودن آراي فقیهان در حکم یک موضوع است و
بهظاهر در فقه کاربردي نیست ،در مباحث حقوقي او در زمینه قانونگذاري اثرگذار است.

1ـ .2احکام منطقةالفراغ

منطقةالفراغ عنواني است که براي اشاره به قلمرو خاصي از هنجارهاي دیني بهکار ميرود و

به تبعیت از آن ،احکام این حوزه نیز احکام منطقةالفراغ نامیده ميشود .او از این احکام تعاریف
مختلفي ارائه داده است .در برخي آثار ،از آنها با عنوان «تعالیم» یا «قوانین» یاد کرده است و
در تعریف آن ميگوید« :قوانین متغیري است که با تغییر شرایط دولت تغییر ميیابد و منشأ
دگرگوني در آنها آن است که بهصورت مستقیم و در قالب نصوص معین در شریعت نیامده و
تنها در پرتو شرایط و احوالي که قابل تغییر و تبدیل است ،از احکام شریعت استنباط ميشود
(صدر1121 ،ق[الف]».)248 :

احکام منطقةالفراغ با توجه به تغییرپذیري و در نتیجه موقتي بودن ،براي پوشش جنبههاي متغیر

زندگي است (صدر1121 ،ق .)100 :او نهتنها وضع آنها را جزء نیازمنديهاي دولت اسالمي
ميداند ،بلکه صدور آنها را ،برخالف بیان احکام شرع ،از امور حاکمیتي بهحساب ميآورد
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(صدر1121 ،ق[الف] .)244 :او تصمیمگیري در این حوزه را بنابر آیهي  04سورهي نساء از
اختیارات وليامر دانسته است (صدر1121 ،ق[ب] .)111 :والیت امر از نظر او متعلق به مجتهد
مطلق و برخوردار از سایر شرایط شرعي است که داراي والیت عامه است (صدر1108 ،ق[هـ]:

 .)111-110وي از آیهي یادشده قلمرو منطقةالفراغ یا محدودهي صدور احکام این حوزه توسط
اولياالمر را نیز برداشت ميکند .این قلمرو «شامل هر فعل مباح از نظر شرعي است .بنابراین ،هر
فعالیت و عملي که در آن نص تشریعي بر حرمت یا وجوب وارد نشده باشد ،این اجازه به وليامر
داده ميشود که به آن عمل ،صفت ثانویهاي اعم از امر به آن یا نهي از آن بدهد (صدر1121 ،ق:
 .»)101بنابراین ،قلمرو صدور این احکام مواردي است که حکم شرعي آن مباح (بالمعني االخص)،
مکروه و مستحب است و وليامر ميتواند حکم الزامي دیگري در آن صادر کند.
با توجه به این تعاریف و ویژگيها و مقایسه با تعاریفي که سایر فقها از مطلق حکم (در

مقابل فتوا) دادهاند و امروزه بیشتر به حکم حکومتي مشهور است 3،ميتوان احکام منطقةالفراغ
را منطبق با این دسته از احکام دانست.

1ـ .3نسبت احکام شرعي و احکام منطقةالفراغ
مقایسهي احکام شرع و منطقةالفراغ در دو سطح قابل بررسي است؛ سطح اول را بنابر وجه
غالب آنها شکلي و سطح دوم را مادي (محتوایي) مينامیم .در قسمت نخست ،بیشترِ ویژگيهاي
ذکرشده براي این احکام ،و نه همهي آنها ،مرتبط با شکل و صورت آنهاست که از این منظر این
دو حکم از جهات مختلف قسیم یکدیگرند .اما در سطح دوم ،از حیث مادي با یکدیگر شباهت
هایي دارند که بیان آنها نیز در کنار این تفاوتها براي دفع برخي شبهات مقدر الزم است.

1ـ3ـ .1تفاوتهاي شکلي
شهید صدر در آثارش پراکنده تفاوتهایي میان این دو حکم برشمرده است .این تفاوتها
از جنبههاي مختلف و با مالکهاي گوناگوني مطرح شده است .برخي از آنها از تعاریف
ذکرشده در قسمت قبل قابل برداشت بود که براي سهولت در مقایسه ،مجدداً بهصورت منقح
بیان ميشود .این تفاوتها بیشتر جنبهي فقهي دارد ،درحاليکه تفکیک میان این دو در حقوق
اساسي نیز تأثیراتي دارد و دوگانگيهایي را موجب ميشود که باید آنها را آثار ناشي از این
تفاوتهاي فقهي دانست که در بیان مباحث حقوقي او توضیح داده ميشود.
الف -احکام شرع در قالب فتوا بروز ميیابد و احکام منطقةالفراغ در قالب حکم؛
ب -مرجع بیان احکام شرع در دورهي غیبت عموم مجتهداناند ،درحاليکه مرجع صدور
احکام منطقةالفراغ وليامر (وليفقیه) است؛
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ج -پیامبر (ص) و ائمه (ع) بیان احکام شرع را از باب مبلغ بودن انجام ميدهند و فقیه نیز از

همین باب چنین ميکند ،ولي وضع احکام منطقةالفراغ به شأن والیت امر و حاکم بودنشان بازميگردد؛

د-احکام شرعي بیانشده از سوي مجتهدان تنها براي مقلدانشان الزامآورست و اجبار در
تبعیت از مجتهد خاص صحیح نیست 1،ولي احکام منطقةالفراغ براي عموم؛

ه-احکام شرعي از سوي مرجع آن (مجتهدان) «بیان» ميشود ،درحاليکه احکام منطقةالفراغ

از سوي مرجع آن «وضع» ميگردد؛
و -اطاعت از احکام شرع اطاعت مستقیم از خدا و مستند به عبارت «أطیعوا اهلل» در آیهي

 07سورهي نساء است ،درحاليکه اطاعت از احکام منطقةالفراغ اطاعت از وليامرست و به
«أطیعوا الرسول و أولي األمر منکم» در همان آیه برميگردد؛
ز -اگرچه هر دو نوع این احکام جزء نیازمنديها و مستلزمات دولت اسالمي است ،بیان

احکام شرع امري غیرحاکمیتي ،ولي وضع احکام منطقةالفراغ حاکمیتي است؛

ح -احکام شرع احکام ثابتي است و ازاینرو در مکتب اقتصادي شهید صدر و نظریههاي
ذیل آن 0،از آن بهعنوان «عنصرهاي ثابت» یا «عنصرهاي ساکن» یاد شده ،درحاليکه احکام

منطقةالفراغ احکام متغیرند و به همین سبب ،از آنها با عنوان «عنصرهاي متحرک» تعبیر کرده
که هر یک بهعنوان ابزارهاي اقتصاد اسالمي در این نظریهها و مکتب ارائهشده از سوي او
داراي کارکردي مجزاست( 4صدر1121 ،ق)111 :؛
ط -احکام شرع مرتبط با جنبهي اصلي و ثابت نیازهاي انساني شامل ترکیب اعضا و قواي
عمومي انسان ،دستگاه تغذیه ،تولیدمثل ،امکانات مربوط به ادراک و احساس و دیگر اشتراکات

انساني است؛ 7اما احکام منطقةالفراغ مرتبط با نیازهایي است که بهتدریج در زندگي انسان داخل
ميشود و با تجربههاي زندگي و افزایش پیشرفت او رشد ميیابد (صدر1121 ،ق[ج].)122-111 :
ي -احکام شرع احکام جامعي است و همهي وقایع را پوشش ميدهد ،لیکن قلمرو احکام

منطقةالفراغ محدود به حوزهاي است که حکم الزامآور شرعي (واجب و حرام) ندارد و مباح
بالمعنياالعم است؛

ک -احکام منطقةالفراغ محدود به تنظیم روابط انسان با طبیعت است ،که در طول زمان تغییر

ميکند ،و نه روابط او با انسانهاي دیگر که تغییرپذیر نیست .در مقابل و مبتني بر انگارهي
جامعیت احکام شرع ،این احکام هر دو رابطه را در برميگیرد (صدر1121 ،ق[ب])117 :؛
ل -احکام شرع مبتني بر مصلحت منصوص است و اجتهاد در آن جایز نیست ،ولي احکام
منطقةالفراغ مبتني بر مصلحت اسالمي غیرمنصوص و نیازمند اجتهاد است که نتیجهي اجتهاد

نباید منافاتي با نصوص کلي شریعت داشته باشد( 8صدر1121 ،ق[الف].)271:
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1ـ3ـ .2شباهتهاي مادي
تفاوتهاي ظاهري مطرحشده بین این دو حکم به معناي تفاوت مادي و محتوایي بین آنها
نیست .این تفاوتها بدینمعنا نیست که وليامر حق دارد در پرتو این اختیار هر گونه حکمي را
که صالح دید در منطقةالفراغ صادر کند .برعکس ،الزم است محتواي آنها با احکام شرع داراي
شباهت یا اشتراک باشند .اما کیفیت این شباهت مادي و اشتراک محتوایي با وجود تفاوتهاي
یادشده بین آنها ساده نیست و ميبایست بدون کليگویي در آراي او جستوجو شود.
او در موارد متعددي بهصورت کلي به این نسبت مادي اشاره کرده است .براي مثال ،آنها را
مستنبط از احکام شریعت در پرتو شرایط و احوال دگرگونپذیر معرفي کرده یا همان اقتضاي
احکام شرعي در شرایط و احوال خاص دانسته است (صدر1121 ،ق[الف].)241-248 :
مباحث منحصربهفرد او در این زمینه با عنوان شاخصهاي کلي براي پوشش منطقةالفراغ
مطرح شده است .هرچند او این شاخصها را در مقام بیان مکتب اقتصاد اسالمي ارائه داده
است ،ولي خصوصیت خاصي در آن نیست ،بلکه قابلیت تعمیم دارد و ميتوان آنها را
بهعنوان سازوکاري براي صدور احکام منطقةالفراغ در نظر گرفت .مهم آن است که این شاخص
ها را ریشهدار در عنصر ثابت (احکام شرع) ميداند که بر مبناي آن ،اصولي براي محدودسازي
عناصر منعطف و متغیري که طبیعت هر دوره بدان نیاز دارد (احکام منطقةالفراغ) ،فراهم ميآید
(صدر1108 ،ق[ب] .)84 :این شاخصهاي مستخرج از احکام شرع ،ابزاري است که وليامر
براساس آن مفاد احکام منطقةالفراغ را تعیین ميکند .بنابراین ،شاخصهایي مزبور بین این دو
دسته احکام نقشي واسطهاي دارند.
شاخصهاي کلي یادشده از نظر او پنج مورد است .مورد اول سوگیري تشریع است که
اهدافي است که از مجموعهاي از احکام منصوص در کتاب و سنت بهدست ميآید و شارع
نسبت به تحقق آنها اهتمام دارد و احکام منطقةالفراغ باید از آنها حفاظت کند .شاخص دوم
هدف منصوص براي حکم ثابت است که نشانهاي هدایتگر براي صدور احکام منطقةالفراغ
است .سومین شاخص ارزشهاي اجتماعي است که اسالم بر آنها تأکید دارد و نیز برخي
مفاهیم در خصوص پدیدههاي اجتماعي است که اسالم آنها را تفسیر کرده است .چهارمین
شاخص رویکرد عناصر متحرک در زمان پیامبر (ص) و وصي او (ع) است .ایشان نیز در زمان
حیاتشان از حیث حاکم بودن ،چنین احکامي را با الهام از شاخصهاي کلي اسالم و روح
اجتماعي و انساني شریعت مقدس صادر کردهاند که داراي داللت ثابتي است که ميتوان از آن،
شاخصي اسالمي را تا جایي که مرتبط با طبیعت آن دورهي خاص نباشد ،استخراج کرد .آخرین
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شاخص اهدافي است که براي وليامر در قالب نصوص کلي و احکام شرعي معین شده و او را
مکلف به تحقق آن یا تالش در جهت آن کرده است (صدر1108 ،ق[ب].)00-11 :
با اوصاف یادشده ،این دو حکم از نظر محتوا با هم داراي اشتراکاند .این اشتراک بهحدي

است که دادن صفت شرعي به احکام منطقةالفراغ را جایز ميداند و ميگوید« :وصف قوانین و

تعالیم [= احکام منطقةالفراغ] به احکام شرعي وصف صحیحي است ،هرچند احکامي وابسته
به شرایطاند؛ چراکه صفت شرعي و وجوب اجرا را شرعاً از احکام شرعي ميگیرند که
اقتضاي آنها را دارد (صدر1121 ،ق[الف].»)241 :

 .2مباحث حقوقي قانونگذاري
مباحث حقوقي او در زمینهي قانونگذاري ،چنانکه خودش نیز اشاره کرده ،مربوط به
شاخهي حقوق اساسي از علم حقوق است (صدر1108 ،ق[الف] )17 :و شامل مطالبي در مورد
نهادهاي سیاسي که در نظام سیاسي مطلوب براي ایران پس از انقالب اسالمي تعبیه کرده
است ،ميشود .او بنابر قول خویش درصدد ارائهي مدلي مبتني بر شریعت در فقه اسالمي بوده
4

است و این را ميتوان از عناویني که براي این دست از مباحثش انتخاب کرده نیز دریافت.

هرچند نهادسازي نظري در اندیشهي او مربوط به پیش از انقالب اسالمي است ،اندیشهي
فقهي او پس از پیروزي انقالب ،وارد مرحلهي جدیدي از تکامل شده و با جدیت بیشتري به
نهادسازي حقوقي-سیاسي بر مبناي آراي فقهیش روي آورده است.
مباحث او در این زمینه از یک سو ،شامل تعیین اندامهایي براي آن نهادها در قالبي
پیشنهادي براي نظام سیاسي بعد از انقالب است و از سوي دیگر ،تعیین صالحیتها و
اختیاراتي براي هر یک از آن اندامهاست که زمینه را براي تحلیل کارکردیشان فراهم ميکند.
نگاهي گذرا به سیر تاریخي آثارش نشان ميدهد اوالً اعتقاد جدي به نهادینه کردن عناصر شرع
بهخصوص اختیاراتي که شریعت مقدس تعیین کرده ،داشته و ثانیاً نهادسازي را اولینبار در
مورد صالحیتهاي مرجعیت اسالمي که از آن با تعابیري چون مرجعیت رشدیافته یا مرجعیت
صالح یاد ميکند ،بیان کرده است .این بهدلیل اهمیت موضوعات مرتبط با مرجعیت در
اندیشهي اوست که موجب شده از زوایاي مختلف به مطالعهي آن بپردازد و نیز ریشه در
اعتقادش به والیت عامهي فقیه دارد که دربردارندهي همهي اختیارات حکومتي است .طرح
چنین نهادهایي در اندیشهاش براساس مباني کالمي خاصي است که در آثارش مطرح کرده
است .بهصورت خالصه ،او بین برخي عناصر در اندیشهي اسالمي از جمله خدا ،شریعت و
بهخصوص مرجعیت و امت بهنحو شایستهاي جمع کرده است .بهاجمال ،خدا را منبع همهي
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قوا و داراي والیت ،شریعت را منبع قانونگذاري ،امت را صاحب حق خالفت کلي و مرجع را
ادامهدهندهي خط انبیا و اولیا و شاهد و ناظر بر امت دانسته است (صدر1108 ،ق[الف]14-4 :
و 1108ق[د] .)172 :در اینجا ،تنها به تبیین نهادهاي سیاسي و آن هم حاکمیتي پرداخته و از
میان کارکردهاي متعددشان ،فقط بر بخشي که مرتبط با موضوع مقالهي حاضر ،یعني
قانونگذاري است ،تمرکز ميشود.
10

مباحث حقوقي شهید صدر در موضوع قانونگذاري ،چنانکه در تحلیل نهادهاي سیاسي

در حقوق اساسي رایج است ،ميتواند با دو رویکرد اندامي 11و کارکردي 12مطالعه شود .از
منظر نخست ،اندامها معرفي و روابط ارگانیکشان مشخص ميشود و از منظر دوم،
صالحیتهایشان یا با نگاهي پسیني ،کارکرد مستقل هر کدام تعیین یا تبیین ميشود.
بدینترتیب ،در اینجا ،ابتدا نهادهایي که در موضوع قانونگذاري تأسیس کرده است ،بیشتر ،از
جنبهي ساختي و بافت ظاهري بیان ميشود .سپس ،صالحیتهایشان در مورد آنچه ميتوان
بهاجمال قانونگذاري دانست ،بهصورت موشکافانه و دقیقتر و در نسبت با هر یک از احکام
شرع و منطقةالفراغ بررسي خواهد شد.

2ـ .1نهادهاي حقوقي سياسي مرتبط با قانونگذاري از حيث اندامي
نظر به اهمیت موضوع مرجعیت در آراي شهید صدر و نیز صالحیتي که براي آن نهاد در
امور مربوط به قانونگذاري قائل ميشود ،بررسي اندامي نهادهاي مرتبط با قانونگذاري را از آن
آغاز ميکنیم .او در سطحي از بحث ،نگاهي اثباتي به نهاد مرجعیت داشته و از طریق تمهید
نظري اندامهاي مختلف براي آن ،صالحیتهاي آن را بیش از پیش نهادینه کرده است .او با
آگاهي از اقتضائات دوران کنوني و با اندامسازيهاي جدید براي مرجعیت ،نهادینه کردن آن را
در ادامهي فرایند تاریخي حرکتش به اوج رسانده است تا کارامدي آن ارتقا یابد .این اندامسازي
را با بهرهگیري از ادبیات او ميتوان توسعهي عمودي و افقي نهاد مرجعیت دانست .توسعهي
عمودي از طریق دستگاه عملیاتي ،برنامهریزي و اجرایي انجام ميگیرد که بر مبناي شایستگي و
تخصص و تقسیم کار شکل ميگیرد و پوششدهندهي تمامي فعالیتهاي مرجعیت است و در
پرتو اهدافي که براي مرجعیت برشمرده ،عمل ميکند .دستگاه پیشنهادي او جاي دستگاه سابقي
را که بهصورت ارتجالي و از اشخاصي که شرایطي خاص ،آنها را براي رفع نیازهاي آني گرد
هم آورده بود ،ميگیرد .این اشخاص در دستگاه سابق با ذهن جزئينگر و بدون اهداف معین و
واضح عمل ميکردند .دستگاه جدید او شامل کمیتههاي مختلفي در زمینههاي آموزشي،
پژوهشي ،نیروي انساني ،روابط عمومي ،نظارتي و مالي است (صدر1121 ،ق[د].)140-141 :
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اما گسترش افقي مرجعیت ،آن را همچون محوري قوي قرار ميدهد که صالحیتهاي
تمامي نمایندگان و منتسبان به او در دنیا به او برميگردد .این امر از نظر او ،جایگزین وضعیت
فعلي ميشود که بهرغم انتسابِ تقریباً همهي علماي شیعه به مرجعیت ،در بسیاري موارد ،این
انتساب ،نظري و شکلي است و محوریت مطلوب مرجعیت را ایجاد نميکند .این توسعه با در
اختیار داشتن مجلسي براي مرجعیت ،براي اعمال صالحیتهایش ،محقق ميشود .مبناي تأ
سیس نظري این اندام ،که ميتوان آن را بهصورت مستقل یک نهاد دانست ،شاید در این نظر او
باشد که معتقد است هرچند شخص مرجع از سوي امام نیابت دارد ،قالب اِعمال این نیابتِ
قائم به شخص در منابع دیني مشخص نشده ،بلکه در پرتو اهداف و مصالح عمومي قابل تعیین
است (صدر1121 ،ق[د] .)144 :این مبنا را ميتوان حتي براي تأسیس دیگر نهادها و اندامهاي
مدنظرش نیز صادق دانست؛ به این معنا که اصل صالحیتها در شرع بیان شده ،ولي ساختار
اعمال آنها در هر دوره بهحسب شرایط خاص آن دوره مشخص ميشود.
مبناي مهم دیگرش در نهادینه کردن صالحیتها از طریق اندامسازي ،این است که وجود
چنین مجلسي عمل مرجع را از تأثیرپذیري و واکنشهاي احساسي سریع مصون ميدارد و
برعکس ،به عمل او بُعد و امتداد واقعي بزرگي ميبخشد .همچنین ،موجب ميشود همهي
نمایندگان مرجع بهصورت تضامني و همراه با مشارکت ،مسئولیتهاي مرجعیت را از طریق آن
مجلس انجام دهند .او مزایاي این اسلوب را از مزایاي اسلوب قبلي همچون سرعت تحرک،
حفاظت اطالعات و رخنه نکردن عناصر ناآگاه در سطح برنامهریزي مرجعیت ،بیشتر ميداند.
او مرجعیت اولي را مرجعیت فردي و شخصي و دیگري را مرجعیت عیني مينامد ،زیرا معتقد
است در چارچوب مرجعیت جدید ،مرجعیت نهفقط یک شخص ،بلکه یک شخص بههمراه
نمودي خارجي ،یعني همان مجلس و نیز دستگاهي است که به آن ضمیمه شده است .شخص
مرجع است که ميمیرد ،اما نمود آن ثابت است .این مجلس در منظومهي نهادي او از نظر
سازماني به کمیتههاي یادشده منضم ميشود (صدر1121 ،ق[د] .)141-144 :او اعضاي این
مجلس را که از سوي مرجعیت انتخاب ميشوند ،در پیشنویسي که در آستانهي تدوین قانون
اساسي ایران نوشته ،تعیین کرده و شامل صدنفر از روحانیان فرهنگي ،تعدادي علماي فاضل
حوزه ،تعدادي علماي فاضل وکیل و شماري از سخنرانان فاضل و نویسندگان و متفکران اسالمي
دانسته است ،بهنحوي که تعداد مجتهدان کمتر از دهنفر نباشد (صدر1108 ،ق[الف] .)18 :این مبنا
هماني است که در علوم سیاسي و حقوق عمومي از ضرورت آن بحث ميشود که همان خارج
کردن قدرت قاهره ،عام و بسیط سیاسي از حالت اولیه ،مبتني بر فرمان یک شخص و در نتیجه
غیرشخصي شدن حکومت است که دستکم از طریق حاکمیت شکلي قانون 18و نیز اشتقاق
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قدرت سیاسي و تقسیم افقي آن به عملکردهاي مختلف از جمله قانونگذاري (تفکیک قوا) 11و
نیز توزیع عمودي آن از طریق تفکیک صالحیتها و دادن هر جزء به اندامي خاص
(تمرکززدایي) 10صورت ميگیرد.

14

اما اندامي که از نظر رتبي بر مجلس یادشده تأخر دارد ،ولي از نظر شروع فرایند
قانونگذاري بر آن مقدم است ،مجلسي است که از آن بهعنوان «مجلس حلوعقد» یاد کرده
است .این مجلس در مقایسه با دیگري ،از نظر کارکردي نیز ارتباط بیشتري با قانونگذاري دارد.
این ارتباط بهحدي است که او اساساً اصطالح قوهي قانونگذاري را تنها براي این مجلس بهکار
برده است .اعضاي این مجلس برخالف مجلس قبلي ،بهصورت مستقیم از سوي امت انتخاب
ميشوند (صدر1108 ،ق[الف].)20 :
بنابراین ،اندامهاي مرتبط با نهادهاي سیاسي حاکمیتي در آراي او سه مورد است؛ اندام
نخست شامل مجموعهاي از کمیتههاست ،که از سخنان او برميآید ،که اقدامات آنان منحصر در
امور حاکمیتي نیست و از نظر تشکیالتي به مرجعیت وابسته است .اندام دوم ،مجلس نخست
است که به کمیتههاي نامبرده منضم ميشود ،اما طریق این انضمام و نوع رابطهي ارگانیک میان
آنها در نظرهایش بهوضوح مشخص نیست .این نهاد نیز از نظر تشکیالتي به نهاد مرجعیت
وابسته است و از حیث جایگاهِ سیاسي شأني فراقوهاي دارد .در نهایت ارگان سوم ،مجلس
حلوعقد است که هرچند با نهاد مرجعیت و اندامهاي آن رابطهي ارگانیک دارد ،ولي از نظر
کارکردي ،بهنحوي که ميآید ،با صالحیتهاي آن مرتبط نیست .این مجلس همان قوهي مقننه در
اندیشهي اوست که زیر نظر مجلس نخست فعالیت ميکند ،ولي ميتوان ادعا کرد که قانونگذاري
بین دو اندام اخیر توزیع شده است که در قسمت بعد بهتفصیل بیان ميشود.
وجود این دو مجلس و دخالت هر دو در قانونگذاري ،ذهن انسان را به سمت مقایسهي
این ترکیب نهادي با پارلمانهاي دورکني در بعضي نظامهاي سیاسي ميکشاند .باید توجه کرد
که فارغ از توجه به کارکرد ،این ساختار دورکني و الگوي نهادي ،چنانکه بیان شد ،مبتني بر
مباني کالمي خاصي است و با علل تاریخي و فلسفي وجود پارلمان دورکني در نظامهاي دیگر
متفاوت است .مجلس حلوعقد مجلسي است که از نظر جنبههاي ساختي و بافت عضوي،
مانند حضور نمایندگان منتخب ،بروز و ظهور عنصر امت در اندیشهي اوست ،درحاليکه
مجلس دیگر از حیث چنین جنبههایي ،مانند انتصابي بودن نمایندگان ،شرایط اعضا ،یا جایگاه
آن از حیث تفوق نسبت به مجلس دیگر ،عینیتبخش عنصر مرجعیت در آراي اوست .این
تفاوت ،در کارکرد سیاسي این نهاد نیز مشاهده ميشود که در ادامه ميآید.
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2ـ .2نهادهاي حقوقي سياسي مرتبط با قانونگذاري از حيث کارکردي
اگر رویکرد کارکردي را نیز بنابر دالیل پیشگفته از نهاد مرجعیت آغاز کنیم ،الزم است
سطح دیگري از نظرهاي او در مورد مرجعیت را بیان کنیم .در این سطح ،نگاهي تاریخي و
توصیفي به این نهاد اجتماعي و سیاسي داشته و سیر تحوالت آن را بیان و پیچیدهتر شدن
نهادي و کارکردیش را بررسي کرده است .او سیر تحول مرجعیت را به چهار مرحله تقسیم
ميکند؛ مرحلهي اول ،مرحلهي ارتباط فردي و مستقیم مردم و مجتهدان در هر منطقه است که
مردم از آنان استفتا کرده و ایشان فتوا ميدادند که تا زمان عالمه حلي ادامه داشته است.
مرحلهي دوم با مجاهدت شهید اول آغاز ميشود که مرجعیت برخوردار از دستگاهي شامل
وکال و علمایي در لبنان و سوریه بوده است که با مردم نقاط مختلف ارتباط داشتند و زکات و
خمس را نیز دریافت ميکردهاند .مرحلهي سوم ،مرحلهي تمرکز و محوریت بخشیدن به
مرجعیت است که به دست کاشفالغطا و علماي معاصرش انجام ميگیرد که برخالف
مرحلهي قبل ،کل عالم تشیع را پوشش ميدهد .مرحلهي چهارم ،مرحلهي رهبري مرجعیت در
مقابله با استعمار کافر در دوران اخیر است (صدر1121 ،ق[هـ] .)180-188 :بدینترتیب ،سیر
تطور کارکردي نهاد مرجعیت بهخوبي مشاهده ميشود .از تعاقب این مراحل ،تأسیس و
گسترش نهاد مرجعیت متناسب با شرایط محیطي براي توانایي بر انجام فعالیتهاي حاکمیتي
مشهود است .ميتوان ادعا کرد نهادینه کردن مرجعیت در طول تاریخ ،با توجه به نقاط عطفي
که او در تحلیل تاریخي خود ارائه ميدهد ،نهادسازي سیاسي در راستاي اعمال حاکمیت بوده
است .ازاینرو ميتوان نظرهایش در مورد نهاد مرجعیت و تشکیالت و کارکردهاي آن در
عصر جدید ،که در قسمت قبل بیان شد ،در ادامهي این سیر ،مرحلهي پنجم از مراحل
مرجعیت در نگاه او دانست .اما آنچه در این پژوهش پس از تبیین کلي کارکرد نهاد مرجعیت
مهم است ،کارکرد خاص این نهاد و دیگر نهادهاي مطرح در آراي شهید صدر ،بهصورت
دقیق ،در موضوع قانونگذاري است.
در اینجا ،ابتدا نهاد حقوقي قانون اساسي که در آراي او به آن توجه شده و در موضوع
قانونگذاري اهمیت دارد ،بررسي و سپس ،وظایف اندامهاي یادشده در قسمت قبل ،تنها در
حوزهي قانونگذاري تبیین ميشود .مباني فقهي پیشگفته در تقسیم احکام به دو نوع حکم
شرعي و منطقةالفراغ و تقسیم دروني احکام شرعي به دو نوع حکم شرعي اجماعي و اختالفي،

بهوضوح آثار خود را در آراي حقوقي او نشان ميدهد.
هرچند فرض وجود اندام براي نهاد قانون اساسي ممکن نیست ،ولي بهعنوان اعتباري
انساني در نظام سیاسي جایگاه خاصي دارد و اقتضائات رفتاري ویژهاي را ایجاب ميکند.
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ظهور خارجي این نهاد در قالبي عیني ،بهخصوص با بازتعریفي که او از آن ميدهد ،منتفي است
و در نهایت بخشي از آن ميتواند مانند برخي حکومتها در سندي مدون تجلي یابد .ازاینرو در
اینجا تنها کارکرد آن بررسي ميشود .بازتعریف او از قانون اساسي در حکومتي اسالمي ،به
نحوي است که تأسیسي جدید در مقایسه با موارد مشابه آن قلمداد ميشود .او فيالجمله احکام
ثابت شرع را در حکومت اسالمي همان قانون اساسي آن دانسته و از احکام منطقةالفراغ با عنوان

قوانین تعبیر کرده است (صدر1121 ،ق[الف] )207 :که ميتوان آن را متناظر با قوانین عادي و
حتي سایر هنجارهاي حقوقي مادون آن در ادبیات حقوقي رایج دانست .او از این طریق به
نهادینه کردن این دو دسته احکام مبادرت کرده است؛ بهنحوي که ميتوانند با تفاوتهایي
کارویژههایي که این دو نهاد در نظامهاي سیاسي دیگر دارند ،داشته باشند.
او منبع قانونگذاري را در جمهوري اسالمي شریعت اسالمي ميداند؛ بدینمعنا که قانون
اساسي در این نظام از شریعت اقتباس و در پرتو آن سایر قوانین وضع ميشود .او گاهي تمامي
احکام جاودانهي شرعي را بهصورت مطلق همان قانون اساسي اسالمي ميداند (صدر،
1121ق[الف] ،)241 :ولي گاهي از تفکیکي که پیش از این بین دو دسته احکام شرعي
اجماعي و اختالفي بیان شد ،استفادهي عملي ميکند و بین آنها تفاوتهایي قائل ميشود که
نیازمند تحلیل است .احکام شرعي ثابت داراي وضوح فقهي مطلق ،بهیقین به اندازهي
ارتباطشان با زندگي اجتماعي ،جزئي از قانون اساسي مدنظر اوست؛ چه صریحاً در سند آن
بهصورت منصوص آمده یا نیامده باشد (صدر1108 ،ق[الف])10 :؛ اما در مورد احکام شرعي
اختالفي ،چنین صراحتي در بیان او نیست ،مگر با توسل به اطالق کالم نخست او در این
زمینه ،آنها را هم جزئي از قانون اساسي بهحساب آوریم .بنابراین ،احکام شرعي با دو قید
اجماعي بودن و ارتباط با زندگي اجتماعي ،بيشک جزئي از قانون اساسي نظام جمهوري
اسالمي است و طبیعتاً همان کارکرد را نیز از خود بروز خواهد داد.
در تعیین وضعیت احکام شرعي مختلفٌفیه ،بار دیگر قید اجتماعي بودن را مطرح کرده
است .بنابراین ،اگر این احکام مربوط به حوزههاي سیاسي ،اقتصادي ،جهاد و مانند آن باشد،
حاکم موظف است از میان اجتهادها و فتاواي صادرشده ،یکي را برگزیند و مالک عمل قرار
دهد .این عمل حاکم ،از جمله مصادیق رعایت شئون امت بوده و بر او واجب است (صدر،
1121ق[الف] .)247 :او در رسالهاي که در آستانهي تدوین قانون اساسي  1801جمهوري
اسالمي ایران نوشته ،با ادبیات حقوقيتري این نظر را تبیین کرده است .او در این زمینه
ميگوید ،در مواردي که بیش از یک فتوا از شریعت موجود است و گزینههاي متعدد همعرض
حاصل از اجتهادِ مشروع وجود دارد ،همهي آنها از نظر قانوني معتبر است ،ولي مجلس
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حلوعقد که از سوي امت عمل ميکند ،در انتخاب یکي از اجتهادها در پرتو مصلحت عمومي
وکالت دارد (صدر1108 ،ق[الف] .)10 :با این توضیحات ،اگر احکام شرعي اختالفي را نیز
مبتني بر برخي نظرهاي او داخل در قانون اساسي فرض کنیم ،باید به تغییرپذیریشان در مقایسه
با احکام شرعي اجماعي و آثار آن توجه کنیم؛ چراکه مصلحت عمومي در زمانهاي مختلف
متفاوت بوده و گاهي انتخاب بدیل دیگري را از بین فتاواي صادرشده در موضوعي خاص
توسط مجلس حلوعقد الزم ميسازد .با پذیرش این احکام در قلمرو قانون اساسي ،براي
تعیین کارکرد دقیق هر یک از دو حکم شرعي اجماعي و اختالفي ،ميتوان از تفکیکي که بین
دو دسته قوانین اساسي در حقوق اساسي بهعمل ميآید ،استمداد جست .قوانین اساسي در یک
دستهبندي ،از حیث تشریفات حاکم بر تجدیدپذیري و بازنگري ،به دو دستهي سخت
(انعطافناپذیر) و نرم (انعطافپذیر) تقسیم ميشوند (قاضي .)104 :1818 ،بر این مبنا ،قانون
اساسي پیشنهادي او خاصیتي دوگانه خواهد یافت و بخشي از آن سخت و بخش دیگر نرم
است؛ بدینصورت که احکام شرعي اجماعي بهدلیل تغییرناپذیري ،بلکه ابدي بودن و اساساً
مطرح نبودن تشریفاتي براي تغییر ،قانون اساسي سخت بهحساب ميآید؛ اما احکام شرعي
اختالفي بهدلیل قابلیت بازنگري ،بدون هیچگونه تشریفات خاص ،بلکه با همان تشریفات
مخصوص تغییر قوانین عادي ،که در ادامه ميآید ،قانون اساسي نرم بهشمار خواهد آمد.
مهمترین اثر ترتب کارکرد قانون اساسي بر احکام شرعي اختالفي ،لزوم تعارض نداشتن قوانین
عادي با آنهاست .در ادامه ،تحلیل و توضیح بیشتري در این زمینه ميآید.

در سطحي پایینتر ،نوبت به احکام مربوط به منطقةالفراغ و تعیین تکلیف نهادهاي سیاسي

مطرحشده از سوي شهید صدر در خصوص آنها ميرسد .گفته شد او این احکام را «قوانین»
نامیده و آن را در مقابل قانون اساسي قرار داده است که بر مترتب بودن کارکرد قانون عادي بر

آنها داللت دارد .وظیفهي مجلس حلوعقد در مورد احکام منطقةالفراغ ،بخشي دیگر از صالحیت
آن را در موضوع قانونگذاري مشخص ميکند .او در این زمینه معتقد است ،در مواردي که از
سوي شریعت موضع قاطعي اعم از حرام یا واجب وجود ندارد (احکام منطقةالفراغ) ،این مجلس
صالحیت دارد که به نمایندگي از امت آنچه از قوانین که صحیح ميداند ،براساس مصالح عمومي
و بهشرط تعارض نداشتن با قانون اساسي وضع کند (صدر1108 ،ق[الف] .)20 :چنانکه پیداست،
در تبیین صالحیت این مجلس در حوزه ي این احکام به لزوم متعارض نبودن آنها با قانون
اساسي تأکید کرده است .این محدودیت در سایهي مباحث فقهي او در خصوص قلمرو احکام
منطقةالفراغ قابل تحلیل است؛ به این معنا که این احکام باید ساحت احکام شرعي الزامي (واجب
و حرام) را رعایت کنند و در حدود احکام غیرالزامي شرع (مستحب ،مکروه و مباح
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بالمعنياالخص) باقي بمانند .احکام غیرالزامي شرع ،اگرچه خود حکم شرعياند ،نميتوان آنها را
براساس نظر شهید صدر جزئي از قانون اساسي بهحساب آورد؛ چراکه شرط ارتباط با امور
اجتماعي (به معناي دقیقتر امور سیاسي) را ندارند .حوزهي قانون حوزهي بایدها و نبایدهاي
الزامآور یا به تعبیر فقهي برخي واجبات و محرمات است و همانطورکه گزارههاي اخالقي صرف
از این حوزه خارج است ،احکام فقهي مستحب ،مکروه و مباح نیز در آن جایي ندارد .هنجارهاي
حقوقي الزماالجرا در عرصهي اجتماع ،یا از کاري نهي ميکند یا به کاري فرمان ميدهد .بنابراین،

اگرچه احکام منطقةالفراغ در این حوزه با احکام غیرالزامآور شرعي تعارض پیدا ميکند ،تعارض با
قانون اساسي بهشمار نخواهد آمد .همچنین ،باید گفت در همان احکام الزامي شرع مرتبط با امور
اجتماعي نیز تفاوتي بین احکام شرعي اجماعي و اختالفي نیست و احکام منطقةالفراغ باید حدود
هر دو را حفظ کنند ،چراکه هر دو از حیث شرعي بودن با هم مشترکاند .این نیز مؤید دیگري بر
شمول عنوان قانون اساسي بر هر دو دسته احکام شرعي اجماعي و اختالفي است.
نظرهاي او در مورد صالحیت مجلس دوم در موضوع قانونگذاري چندان واضح نیست و
به نظر با مجلس حلوعقد همپوشاني دارد .او صالحیت این مجلس را در این زمینه دو مورد
دانسته است :تعیین موضع قانوني براي شریعت اسالمي و تصمیمگیري در مورد قانونیت یافتن

[پیشنویس] قوانیني که مجلس حلوعقد براي پر کردن منطقةالفراغ تعیین ميکند (صدر،
1108ق[الف] .)21 :صالحیت نخست بهظاهر مربوط به احکام شرعي اختالفي و دومي بنابر
تصریح او دربارهي احکام منطقةالفراغ است .از این بیان او چنین برداشت ميشود که

تصمیمهاي مجلس حلوعقد در این دو حوزه ،تنها پس از تأیید مجلس دوم ،بهعنوان نهاد
وابسته به مرجعیت ،اعتبار قانوني ميیابد.
طبیعتاً فهم کارکرد این دو مجلس با توجه به مباني کالمي پیشگفته کاملتر و عمیقتر
خواهد شد .عمل مجلس حلوعقد ،بهعنوان قوهي قانونگذاري ،مستند به امت بهعنوان صاحب
حق خالفت است که ناشي از منبع قواي حقیقي ،یعني خداست .از سوي دیگر ،مجلس دوم
17

بهعنوان بازوي اِعمال حاکمیت فقیه ،وظیفهاي نظارتي در قانونگذاري بر عهده دارد.

بدینترتیب ،دو مجلس یادشده مَجرایي براي تجلي این عناصر بهصورت ملموس در عینیت
روابط سیاسي و حقوقي جامعهاند .بهعبارت دیگر ،ميبایست صالحیتهاي حقوقي این دو
مجلس را در پرتو اصل خالفت امت و شهادت و نظارت مرجعیت در عصر غیبت تفسیر کرد.

 .3در جستوجوي مفهوم قانونگذاري
در این قسمت ،بهدنبال تحلیل نظرهاي فقهي و حقوقي او در زمینهي قانونگذاري هستیم تا
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از درون آن ،مفهوم سیاسي-حقوقي قانونگذاري را در صورت وجود کشف و بهعنوان یک
کارکرد در بین نهادهاي تأسیسي او شناسایي و قلمرو آن را مشخص کنیم .الزمهي این امر ابتدا
ارائهي تبییني دقیق از مفهوم قانونگذاري در علوم سیاسي و حقوق عمومي است .این تبیین نه
بهصورت کامل و همهجانبه ،بلکه تنها از زاویهاي که در پژوهش حاضر اثرگذار است و براي
مقایسه و نمایاندن تمایزها زمینهسازي ميکند ،انجام ميگیرد .در اینجا ،این مفهوم در
ابتدایيترین و حداقليترین سطح معنایي آن ،که به شکل و صورت و نه ماهیت توجه دارد،
بیان و در مرحلهي بعد ،نظرهاي فقهي و حقوقي شهید صدر عرضه و امکان وجودي آن
سنجیده ميشود.

3ـ .1مفهوم قانونگذاري در حقوق اساسي
در حقوق و فلسفهي حقوق ،بیشتر ،از مفهوم قانون بحث ميشود و قانونگذاري اغلب
بهتبع تعریف قانون شناخته ميشود .هدف ما در اینجا بررسي کامل معناي قانون و سپس
قانونگذاري نیست ،بلکه به فراخور نیاز این پژوهش ،مستقیماً مفهوم قانونگذاري را به میان
گذاشته و آن را تنها از جنبهي فاعل و مرجع ،یعني قانونگذار ،تبیین ميکنیم .وجود این جنبه،
شرط الزمي براي اطالق عنوان قانونگذاري بر عملکردي خاص و بهعبارتي ،قدر متیقن معناي
این مفهوم در فرهنگ سیاسي و حقوق اساسي است .اکتفا به این جنبهي بیشتر شکلي
قانونگذاري ،به مسئلهي مقاله برميگردد که بهعنوان اولین گام ،در پي بررسي امکان قائل شدن
به چنین کارکردي ،در مضیقترین معنا ،در نظرهاي شهید صدر است.
در حقوق اساسي در بحث از کارکرد حکومت ،از عمل قانونگذاري بهصورت کلي و بهعنوان
کارویژهاي مشخص سخن بهمیان ميآید .کارکرد حکومت همان بروز حاکمیت است که از سوي
قدرت سیاسي یکپارچه بر کلیت جامعهي سیاسي اعمال ميشود و در جلوههاي گوناگون تجلي
ميیابد .ارسطو ،الک و منتسکیو هر یک بر مبنایي کارکردهاي سهگانهاي را براي حکومت تعریف
کرده و از جمله قانونگذاري را نام بردهاند .قانونگذاري ،اجرا و قضا ،سه کارکردي است که
بيشک از امتیازهاي قدرت سیاسي است و اساساً تنها حکومت است که ميتواند آن را اعمال
کند ( .)Oliva, 2009: 32این امر در جوامع سیاسي پیچیدهي امروزي ،از طریق نهادهاي سیاسي
خاص که پس از نهادینه شدن قدرت و در راستاي توزیع آن شکل گرفتهاند ،اعمال ميشود.
بنابراین ،قانونگذاري تنها بر عملکردي قابل اطالق است که از سوي قدرت سیاسي انجام ميگیرد
تا تضمیني بر اجراي آن باشد .بنابراین ،قدر متیقن مفهوم قانونگذاري ،هرچند در معنایي شکلي و
صوري ،صدور هنجار الزامآور از سوي حکومت است.
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نکتهي دیگر دربارهي مفهوم قانونگذاري ،بهخصوص از حیث مرجع ،آن است که به هر
حال ،قدرت سیاسي در همهي اشکال خود چیزي غیر از عامل انساني نیست .چه اینکه
قانونگذار ،فرد واحد ،شورا ،عموم مردم ،نمایندگان آنها در مجلس یا غیر اینها باشد ،از نظر
ماهیت انسان است .قانونگذار ،منصرف از دیدگاهي که دربارهي هدف ،منبع و مبناي قانون
داریم ،ميبایست عاملي انساني باشد .بنابراین ،فارغ از اینکه منبع قانون را وحي ،عقل یا
طبیعت بدانیم ،یا در مبنا و هدف قانون نظرهاي گوناگوني داشته باشیم ،به هر حال ،منافاتي با
انسان بودن مرجع قانونگذاري ندارد (راسخ .)182-124 :1811 ،بهعنوان نتیجه ميتوان گفت
قانونگذاري از نظر حقوقي عملي است که توسط قدرت سیاسي انجام گیرد که این قدرت،
هرچند در اشکال و نهادهاي مختلف حکمراني کند ،ولي به هر حال ،به دست موجودي
انساني است.

3ـ .2امکانسنجي مفهوم و کارکرد قانونگذاري حقوقي در آراي شهيد صدر
بر مبناي معناي حداقلي مفهوم قانونگذاري ،به امکانسنجي آن در آراي شهید صدر
ميپردازیم و این کارکرد را در میان کارکردهایي که وي براي نهادهاي تأسیسي خود در نظر
گرفته بود ،شناسایي ميکنیم.
ابتدا صالحیت مجلسین در قبال احکام شرعي اجماعي بیان شد .از نظر او چنین برداشت
ميشود که این دو مجلس نسبت به این احکام هیچگونه نقشي جز رعایت و التزام ندارند .این
احکام از منظر او هنجارهایي حقوقياند که در رأس سلسلهمراتب دیگر هنجارها در نظام
جمهوري اسالمي قرار دارند و تغییرناپذیرند .به همین دلیل ،مسامحتاً به آنها قانون اساسي
سخت گفته شد ،چراکه قوانین اساسي سخت امکان اصالح دارند ،ولي بازنگري در آنها
نیازمند تشریفات ویژهاي است ،درحاليکه تجدیدنظر در مورد این احکام ،اساساً معني ندارد.
این احکام ،چه در سندي مدون منعکس شوند یا نشوند ،به هر حال ،کارکرد قانون اساسي
دارند .در مورد ویژگيهاي احکام شرعي ،چه اجماعي و چه اختالفي ،مطالبي بیان شد؛ از
جمله اینکه مرجع واقعي آنها خداست و مستقیماً منتسب به اویند .بنابراین ،در مورد احکام
شرعي اجماعي بهعنوان بخشي از این احکام ،هیچگونه عملکردي از سوي نهادهاي مدنظر او
در الزماالجرا کردنشان انجام نميگیرد ،تا بخواهیم قانونگذاري بودن یا نبودن آن را بسنجیم.
این احکام از سوي خدا بر رسولش (ص) در برههي خاصي از تاریخ نازل شده و ابدي است،
ولي این فرایند ارتباطي با قانونگذاري مصطلح نداشته ،بلکه هماني است که از آن به «تشریع»
یاد ميشود .عملي هم که فقیهان در خصوص این احکام انجام ميدهند ،غیر از قانونگذاري
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است؛ چراکه هرچند عاملي انساني در آن دخیل است ،ولي اوالً تنها نقش واسطهگري و اخبار
دارد و نميتوان آن را مرجع مستقلي دانست و ثانیاً این عامل لزوماً از قدرت سیاسي برخوردار
نیست ،بلکه عموم فقیهان ميتوانند در قالب فتوا به بیان این احکام بپردازند .از همینروست
که شهید صدر هرچند این عمل را از نیازمنديهاي حکومت اسالمي دانسته ،ولي بهدرستي از
امور حاکمیتي خارج و در مورد آن از تعبیر «بیان» و نه «وضع» استفاده کرده بود .بنابراین باید
گفت ،بخشي از قانون اساسي مدنظر او موضوعه نیست ،بلکه هنجارهاي ثابتي است که در
نهایت ميتواند از طریق ارگانهاي یادشده بهصورت مدون گردآوري و تدوین ،و نه وضع،
شود.
اما در مورد احکام شرعي اختالفي ،نقش این دو مجلس کمي پررنگتر است .گفته شد،
مجلس حلوعقد در چنین مواردي صالحیت انتخاب یکي از فتواهاي بدیل صادرشده از سوي
فقیهان را مبتني بر مصلحت عمومي دارد .هرچند این احکام نیز احکامي شرعي است و به هر
حال ،مرجع واقعي آن خداست و فقیهان نیز تنها از آن اخبار ميکنند ،ولي نقش دو مجلس در
خصوص آنها قابل چشمپوشي نیست .زیرا این دو مجلس دو نهاد سیاسي برخوردار از قدرت
سیاسي بوده و در این زمینه در مقام اعمال حاکمیتاند و همچنین ،در هر دو ،عامل انساني
تصمیمگیرنده است؛ بنابراین ،ميتوان کارکرد آن را نسبت به این احکام از نظر سیاسي و
حقوقي قانونگذاري دانست .این دو مجلساند که مبتني بر مصلحت عمومي ،فتواي خاصي را
از بین چند فتواي محدود بهعنوان هنجار مصوب انتخاب ميکنند و با تصمیم آنهاست که
یکي از آنها قانوني و براي عموم الزامآور ميشود .طبیعي است که به مرحلهي پیش از
تصویب مجلسین ،یعني استنباط این احکام از سوي فقیهان ،به دالیلي که ذکر شد ،نميتوان
قانونگذاري اطالق کرد .چنانکه تحلیل شد ،این احکام را نیز ميتوان بهدلیل کارکردي که در
نظام سیاسي از حیث برتري بر قوانین عادي دارند ،بخش دیگري از قانون اساسي دانست؛
هرچند تشریفات بازنگري در آن با قوانین عادي تفاوتي ندارد.

در مورد احکام منطقةالفراغ نیز به صالحیت مجلسین اشاره شد .اگر در مورد احکام شرعي

اختالفي ،این شبهه بود که مرجع حقیقي آن خداست یا اینکه فقیهانِ بيبهره از قدرت سیاسي
در استنباط و ابالغ آن نقش دارند ،در مورد این احکام این شبهات بهکلي منتفي است؛ چراکه
همانطورکه از منظر شهید صدر گفته شد ،این احکام مستقیم منتسب به وليامرند که برخوردار
از قدرت سیاسي است و نه به خدا .بنابراین ،در مورد این احکام بهوضوح و بيشک قدرت
سیاسي و عامل انساني نقش تعیینکننده دارد و با فرمان اوست که آنها جعل و وضع ميشوند؛
بهنحوي که تا پیش از آن ،چنین هنجاري وجود نداشته و الزام به آن بيمعنا بوده است .به بیان
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دیگر ،وظیفهي مجلسین نسبت به این احکام انشاي حکم است و نه اخبار آن و هنجارهاي آن
تأسیسي است و نه تبییني و کشفي .بنابراین ،بيتردید ميتوان آن را از منظر سیاسي و حقوقي
قانونگذاري نامید.
در پایان باید گفت قانونگذاري تنها در مورد احکام شرعي اختالفي بهعنوان بخشي از

قانون اساسي و نیز آنچه بهصراحت از آن به قوانین (احکام منطقةالفراغ) تعبیر کرده بود ،ممکن
است .اندامهاي حکومتي در مقابل احکام شرعي اجماعي بهعنوان بخشي دیگر از قانون
اساسي ،صرفاً «قانونگذار»ند و نه «قانونگذار» و ميبایست بيهیچ تصرفي آنها را اجرا کنند.
در مقابل ،مجلسین مدنظر او در مورد احکام شرعي اختالفي و احکام منطقةالفراغ ،به معناي

حقیقي «قانونگذار»ند .مفهوم قانونگذار اساسي در مورد احکام شرعي اجماعي امري بيمفهوم
و بيمعناست ،ولي در مورد دستهي دوم ،همان دو مجلس بوده که با قانونگذار عادي یکسان
است .ميتوان وظیفهي مجلسین را در قبال احکام شرعي اختالفي بهدلیل محدودیت در تعیین
مفاد هنجارها قانونگذاري ضعیف و اعمال حاکمیت آنها را در قبال احکام منطقةالفراغ ،با
وجود محدودیت در تعیین مفاد آن ،بهسبب وجود آزادي عمل بیشتر ،قانونگذاري قوي نامید.

هنجارهاي فقهي

هنجارهاي حقوقي

طرح 1

کارکرد حقوقي
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نتيجهگيري
نتایج این مقاله به شرح زیر است:
 -1تقسیم احکام فقهي به احکام شرعي و منطقةالفراغ ،مرتبطترین تقسیمبندي از احکام در
موضوع قانونگذاري است که سید محمدباقر صدر با مالکهاي مختلف ،در گوشه و کنار
آثار خود ،آن دو را قسیم یکدیگر دانسته است .احکام شرعي نیز خود به دو دستهي
اجماعي و اختالفي تقسیم ميشود.
-2

اگرچه این دو دسته حکم از نظر شکلي تفاوتهاي بسیاري دارند ،از نظر مادي و
محتوایي ،براساس «شاخصهاي کلي» به هم پیوند ميخورند.

 -8براساس این تقسیم فقهي ،نهادهاي حقوقي مرتبط با قانونگذاري از نظر اندامي و
کارکردي در قالب مجلس مرجعیت و مجلس حلوعقد شکل یافتهاند.
 -1او احکام شرعي مرتبط به زندگي اجتماعي را مطلقاً قانون اساسي دانسته است .ميتوان
احکام شرعي اجماعي را قانون اساسي سخت و احکام شرعي اختالفي را که با گزینش
مجلس حلوعقد و تأیید مجلس مرجعیت الزماالجرا ميشوند ،قانون اساسي نرم دانست.
 -0قانونگذاري در معناي حقوقي ،که با دو مالک قدرت سیاسي و عامل انساني از غیر آن
متمایز ميشود ،در مورد احکام شرعي اجماعي بيمعناست .عمل مجلسین در خصوص
احکام شرعي اختالفي ،بهدلیل محدود بودن صالحیت تخییري آنها ،قانونگذاري ضعیف
و عمل آنها دربارهي احکام منطقةالفراغ ،بهدلیل گستردهتر بودن صالحیت ،قانونگذاري
قوي است.
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يادداشتها
.1

براي اثبات توجه آگاهانهي او به این رشته ،ن.ک :صدر1108 ،ق[الف].17 :

.2

براي مشاهدهي توصیفي غالباً فقهي از نظرهاي شهید صدر ،ن.ک :امینيپزوه ،اسماعیلي.1842 ،

.8

براي دیدن مجموعهاي از این ویژگيها در آثار برخي فقیهان معاصر ،ن.ک :امینيپزوه:1848 ،
.11-18

.1

در مطالب دقیقتر و حقوقيتري که در اواخر عمر خود نگاشته ،احکام شرعي داراي ماهیت
اجتماعي را که در آن فتواهاي فقهي متعددي وجود دارد ،از این اصل مستثنا کرده است.

.0

او «مکتب» را شامل مجموعهاي از نظریهها و هر «نظریه» را شامل مجموعهاي «احکام» ميدیده
است (براي نمونه ،ن.ک :صدر1124 ،ق.)111 :

.4

او در جایي دیگر عناصر متحرک را به دو بخش تقسیم کرده است .بخشي احکام منطقةالفراغ و
بخشي عناصر متحرک زماني است .عناصر اخیر مانند عناصر قبل مربوط به رابطهي انسان با
طبیعت است که مبناي آنها و تصمیمگیري در موردشان به بحث علمي و علوم موضوعي واگذار
شده است (صدر1108 ،ق[ج].)70 :

.7

حتي این احکام هم بهرغم ثبات ،در درون خود سازوکاري جهت انعطاف در روشِ رفع آن نیازها
با توجه به شرایط و اقتضائات مختلف دارد و از این حیث به دو دسته تقسیم ميشود .برخي
بهصورت کلي بیان شده است و تصمیمگیري در بسیاري از حوزهها را به وليامر واگذار کرده تا
مطابق با اجتهادش و با توجه به شرایط و اقتضائات عمل کند و بعضي بهصورت تفصیلي و با
تعیین روشهاي مشخص براي رفع آن نیازها بیان و فاقد انعطاف الزم در شرایط جدید است که
در چنین مواردي با دستهي دیگري از احکام شرعي ثابت مانند قاعدهي الضرر جایگزین ميشود
(صدر1121 ،ق[ج].)120 :

.1

این نظر شهید صدر قطعاً با نظر اهل سنت در این زمینه که قائل به حوزهي النصفیه بوده و
اجتهاد را با تعریف خاص خود در آن حوزه ميدانند ،متفاوت است .در غیر این صورت ،با
بسیاري دیگر از نظرهاي او از جمله بحث جامعیت شریعت در تنافي است .بهنظر ،منظور او از
منصوص نبودن ،نبود وجود نص جزئي است ،نه اینکه آن مصالح حتي در نصوص کلي هم نباشد
و تشخیص آنها یکسره با وليامر باشد.

.4

براي نمونه ،ن.ک :مقالهي حقوقي او با عنوان «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية
االسالمية».

 .14براي مشاهدهي مجموعهاي از برترین مقاالت در این زمینه ،ن.ک:

Political Institution.
Organic.
Functional
Formal Rule of Law.
Separation of Powers.
Decentralization.
.Bellamy, 2017
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14.
15.
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 .17این دو مجلس براساس مباني فقهي دیگري چون قاعدهي شورا ،والیت فقیه یا ایدهي اهل
حلو عقد که در زندگي اجتماعي مسلمانان اجرا شده نیز قابل تحلیل است که بهسبب تشتت و
تغییراتي که در آراي او در موضوع مشورت و والیت فقیه ایجاد شده و نیز خارج بودن از
مسئلهي این مقاله ،از بیان آن خودداري ميشود.
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رهیافت مؤلفگرا در تفسیر قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران
*1

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

11

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.

16

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.
17

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

1. Meaning.
2. Philosophical Hermeneutics.
3. Analytical Philosophy.
;vدهاند ،ن.ک :صدرY48 – 45 :1345 ،

Analytical Legal Theory/ Analytical Jurisprudence.
The Concept of Law.
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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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دريافت7931/2/8 :
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چكیده
تبليغات انتخاباتي ،بهعنوان سازوكاري كه امکان انتخاب شايسته را براي انتخابگران فراهم
ميسازد ،نقش مهمي در شکلگيري انتخابات آزاد و منصفانه دارد .وجود رقابت انتخاباتي آزاد،
سالم و ضابطهمند ،از جمله شاخصههاي تعيين صحت جريان انتخابات و منصفانه بودن آن
است ،ازاينرو تبليغات انتخاباتي بايد فرايندي دموكراتيک داشته باشد؛ فرايندي كه در آن
بيطرفي ،احترام به حيثيت اشخاص ،آزادي سياسي و رسانهاي ،برابري در برخورداري از
امکانات تبليغاتي ،قاعدهمند بودن هزينههاي تبليغاتي و كنترل قضايي وعدههاي انتخاباتي
الزمهي دستيابي به الگويي شايسته براي تبليغات انتخاباتي است .در اين نوشتار ،با بررسي آثار
و اسناد داخلي و خارجي ،معيارهايي براي تبليغات شايسته ارائه و ميزان انعکاس آنها در
قوانين انتخاباتي ايران نيز بررسي شد .در نتيجهي اين بررسي مشخص شد كه تبليغات
انتخاباتي در انواع انتخابات در ايران ،بهدليل ضعفهاي قانوني ،اجرايي و فرهنگي ،با وضع
مطلوب فاصله دارد و فقدان قواعد جامع در حوزهي تأمين مالي هزينههاي تبليغاتي ،زمانبندي
تبليغات ،شيوههاي تبليغات و دسترسي برابر نامزدها به امکانات تبليغاتي و رسانهها در قوانين
انتخاباتي كشور محسوس است.
واژگان کلیدی :اصول تبليغات انتخاباتي ،آزاديهاي سياسي ،تبليغات انتخاباتي ،نظارت بر
تبليغات ،هزينههاي تبليغاتي.

mail: dabirnia.alireza@gmail.comـ*E
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فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 02

12

مقدمه
شاخصهاي متعددي براي سنجش ميزان دموكراتيک بودن يک نظام سياسي وجود دارد .از
جملهي اين شاخصها ،سازوكار انتخابات است .از آنجا كه حاكمان سياسي هر جامعه ،بهويژه
نظام مردمساالر ،در پيشبرد اهداف آن جامعه نقشي اساسي و حياتي دارند ،فرايند انتخابات و
نحوهي انتخاب اين حاكمان بايد تحت سازوكاري عادالنه ،منصفانه و معقول قرار گيرد .از
جمله شاخصههاي اصلي انتخابات دموكراتيک ،رقابتي بودن آن است .بهعبارت ديگر ،آزادي
نامزد شدن در انتخابات و آزادي تبليغات انتخاباتي توسط نامزدها ،از عناصر جداييناپذير
دموكراسيهاي نمايندهساالر بهشمار ميرود« .فقدان آزادي نامزد شدن در نظامهاي توتاليتر
سامانهمند است .البته آزادي نامزد شدن در انتخابات بهتنهايي كفايت نميكند .بلکه تنها معرفي
نامزدها از طريق تبليغات واقعي است كه به انتخابگران اجازهي انجام انتخاب را خواهد داد.
در صورت فقدان تبليغ عمومي ،انتخابكننده بر مبناي كدام شاخصه بايد گزينهي مطلوب خود
را انتخاب كند» (گرجي.)843 :1831 ،
شايان ذكر است كه در آثار گوناگوني همچون «انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رويهي
بينالمللي» نوشتهي پروفسور گودوين گيل و «حقوق انتخابات دموكراتيک» نوشتهي حسن
خسروي به موضوع انتخابات و اصول حاكم بر آن و در ذيل آن به موضوع تبليغات پرداخته شده
است .مقاالتي چون «بررسي تطبيقي تبليغات در نظام انتخاباتي رياست جمهوري ايران و فرانسه»
نوشتهي مجيد بزرگمهري« ،تبليغات در قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي» نوشتهي شجاع
احمدوند و «آسيبشناسي تبليغات انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي در پرتو اصول حقوقي حاكم
بر تبليغات» نوشتهي هاجر درستي به معيارهاي تبليغات انتخاباتي نظر داشتهاند.
در مقام بيان ضرورت انجام اين پژوهش بايد گفت كه با توجه به اهميت تبليغات در
عرصهي انتخابات و انعکاس ارادهي واقعي مردم در امر انتخابات ،بررسي اصول محوري حاكم
بر تبليغات و شناسايي آنها در قوانين و فراهم كردن بسترهاي مناسب براي اجرايي شدن اين
اصول ،براي تحقق تبليغات انتخاباتي شايسته ضروري است ،بهخصوص اينکه در سياستهاي
كلي نظام هم به موضوع مهم تبليغات انتخاباتي اشاره شده است .در پژوهش حاضر تالش
كردهايم  -با تأكيد بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي -با بررسي اصول
حقوقي و فراحقوقي تبليغات انتخاباتي كه با مداقه در اسناد بينالمللي و رويهي عملي برخي
كشورهاي داراي نظام تبليغات انتخاباتي خوب قابل استنباط است ،الگويي شايسته براي
تبليغات انتخاباتي ارائه دهيم و ميزان انعکاس اين معيارها را در تبليغات انتخاباتي در انواع
انتخابات در كشورمان ارزيابي كنيم.

19

الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفههای تبلیغات انتخاباتی شایسته

 .1مفهومشناسی تبلیغات انتخاباتی
تبليغات جمع تبليغ است و از ريشهي عربي « بَلَغَ» گرفته شده است .تبليغ در فرهنگهاي
لغت فارسي در معاني رسانيدن پيام يا خبر يا مطلبي به مردم ،ابالغ ،موضوعي را با انتشار اخبار
به وسايل مختلف مانند راديو ،تلويزيون و روزنامه در اذهان عمومي جاگير كردن (معين،
 ،1834ج .)1221 :1آمده است .تبليغ از ريشهي التين  Propagareبه معناي كاشتن و نهال زدن
ميآيد (وحيديان .)7 :1812 ،واژهي تبليغات در انگليسي گاهي در مقابل واژهي

Propagation

قرار ميگيرد كه به معناي اشاعه ،ترويج ،تکثير و رساندن صحيح يک مطلب است و بار ارزشي
مثبت دارد و گاهي در مقابل واژهي

Propaganda

بهكار ميرود كه به معناي پيام توخالي و

هياهوي بيمحتواست و بار ارزشي منفي دارد و معموالً مشتمل بر ايدهها يا اظهاراتي است كه
ممکن است اشتباه يا اغراقآميز باشند و بدين سبب بهكار برده ميشوند تا براي يک رهبر
سياسي يا حزب و ...حمايت حاصل شود و گاهي هم در مقابل  Advertisementقرار ميگيرد و
به معناي آگهي و پيامهاي بازرگاني است (مصطفيزاده.)1 :1812 ،
هارولد السول ،از نظريهپردازان ارتباطات ،در تعريف تبليغات بر آن است كه «تبليغات در
معناي گستردهي آن ،فن تحت تأثير قرار دادن عمل انسان از طريق تغيير تصورات يا
بازنمودهاست» (شاهمحمدي .)31 :1831 ،يکي از مهمترين ابزارهايي كه توانايي دگرگون
كردن تصورات ذهني انسانها را دارد ،تبليغات است (وحيديان .)4 :1812 ،در تعريفي ديگر،
ادوارد برنيز تبليغات نوين را تالشي مستمر در جهت ايجاد يا شکل دادن رخدادها براي تحت
تأثير قرار دادن عامهي مردم با كار فکري يا گروهي ميداند (شاهمحمدي.)37 :1831 ،
تبليغات انتخاباتي در واقع وسيلهاي براي پيوند ميان مبلغان و مخاطبان و تأثيرگذاري
سياسي بر مردم و سالحي در مبارزات سياسي احزاب و گروههاي سياسي است .بهعبارتي
ديگر ،تبليغات تالشي عمدي توسط برخي افراد يا گروههاست كه با بهرهگيري از وسايل
ارتباطي ،براي كنترل ،شکل دادن يا تغيير نگرش افراد ديگر گروهها 1انجام ميدهند.
روشهاي تبليغ از مهمترين فرازهاي جهان ارتباطات و اصول دانش تبليغاند .اتخاذ روش
درست در تبليغات ،يکي از عوامل حساس و مهم است كه ارزش فرصتها و تالشهاي
تبليغكننده را دوچندان ميكند و او را با كمترين زحمت به نتيجهي مطلوب ميرساند (عباسي
مقدم .)183 :1871 ،اما پيشرفت فناوري و پيدايش فضاي نامحدودي به نام اينترنت ،به مرور
به رواج شيوههاي جديدتري همچون تبليغات در شبکههاي اجتماعي و شبکههاي پيامرسان
اينترنتي منجر شد و فرايند رقابتهاي انتخاباتي بسيار خودآگاهانهتر شد .عالوهبر اين ،در عصر
حاضر ،گسترش روزافزون تکنيکهاي تبليغاتي و روابط عمومي ،به كمک سياستمداران آمده و
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مشاورهي رقابتهاي انتخاباتي به حرفهاي تخصصي تبديل شده است .ازاينرو ،استفاده از
روشهاي تبليغاتي رايج در بازاريابي در مبارزات انتخاباتي نيز مرسوم شده است .با تمام اين
تفاسير ،استفاده از تمام شيوههاي تبليغاتي ،به جامعهي هدف و نوع نگرش مخاطبان تبليغات
بستگي دارد.
تبليغات به معناي اشاعهي عقيده و بهمنظور تحت تأثير قرار دادن مخاطبان ،هميشه بهنوعي
در تاريخ جوامع بشري وجود داشته است .اما به عقيدهي بسياري از محققان ،اصطالح
پروپاگاندا 2به معناي تبليغات و گسترانيدن باورهاست و در اين زمينه ،نخستين تشکيالت منظم
براي تبليغات سياسي در سال 1322م ،توسط پاپ گريگوري پانزدهم در واتيکان شکل گرفت
(خروطي .)11 :1818 ،اما از قرن هجدهم به بعد تحول محسوس و مستمري در رقابتهاي
انتخاباتي ايجاد شد (دفتر مطالعات سياسي و اجتماعي مركز پژوهشهاي مجلس )2 :1873 ،و
استعمال تبليغات در زمينههاي اجتماعي ،سياسي و بازرگاني نيز رايج شد.

 .2مؤلفههای تبلیغات انتخاباتی شایسته
از آنجا كه رقباي سياسي تمام تالش خود را براي بهدست آوردن منصب موردنظر خود در
فرايند انتخابات بهكار ميگيرند ،رقابتهاي انتخاباتي در همهي كشورها ،اغلب دستخوش
سوءاستفادههايي چون تطميع ،تهديد و مخارج گزاف ميشود كه ممکن است سالمت و
مشروعيت انتخابات را به خطر اندازد .ازاينرو «مشروعيت دولتي كه از طريق انتخابات
دموكراتيک انتخاب شده ،متکي به اصولي است .از جمله اينکه رأيدهندگان از طريق
رقابتهاي انتخاباتي ،از برنامهها و خصوصيات تمام كانديداها و احزاب سياسي مطلع شوند و
در نتيجهي اين اطالع ،قادر به يک انتخاب آگاهانه باشند»

( Code of Conduct for Political

 .)Parties, 1999: 14, 2.1.aاين رقابت مؤلفههايي دارد كه به مطالعهي آنها ميپردازيم.

3ـ .1اصول ارزشی و ماهوی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی
مقصود از اصول ماهوي حاكم بر تبليغات انتخاباتي ،اصولي است كه در راستاي حفظ
كرامت انساني و صيانت از حرمت و هويت بشر ،حقوقي را براي بازيگران عرصهي رقابتهاي
انتخاباتي به رسميت ميشناسند.

3ـ1ـ .1لزوم وجود آزادیهای سیاسی
آزاديهاي سياسي مجموعه امتيازهايي است كه شهروندان ،براي مشاركت در حيات
سياسي جامعه بدان نياز دارند .اين امتيازها بهصورت حق رأي ،حق داوطلبي ،حق عضويت در
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احزاب سياسي ،آزادي رقابت انديشهها ،آزادي انتخابات و آزادي تعيين زمامداران متظاهر
ميشود .مجموعهي آزاديهاي مذكور ،تمامي افراد جامعه را بهصورت عناصر فعال و مبتکر
درميآورد و زمينه را براي زمامداري مردمي فراهم ميسازد .در مقابل ،راه را بر روي ظهور
حکومتهاي استبدادي ميبندد .نقصان در هر يک از آزاديهاي يادشده (فردي ،گروهي،
سياسي) ،به هر اندازه كه باشد ،ابتکار افراد را در تعيين سرنوشت خود تقليل ميدهد و زمينهي
پايداري استبداد را فراهم ميآورد (هاشمي.)821 :1834 ،
اين آزادي بهعنوان يک حق بنيادي ،توسط دادگاههاي بينالمللي ،ديگر نهادهاي بينالمللي
و دادگاههاي ملي به رسميت شناخته شده است( 8كارور ،)118 :1814 ،ازاينرو«چارچوب
قانوني بايد تضمين كند كه هيچ محدوديت نامتعارفي بر حق كانديداها و احزاب سياسي بر
آزادي بيان در طول مبارزات انتخاباتي اعمال نشود» (

International Electoral Standards,

)Guidelines for reviewing the legal framework of elections : 61, 10
معناي اين اصل اين نيست كه نامزدهاي انتخاباتي با آزادي مطلق در هر مکان و زمان ،به
فعاليتهاي تبليغاتي بپردازند ،بلکه برگزاركنندگان انتخابات بايد فضايي را فراهم آورند كه
نامزدها در چارچوب محدوديتهاي قانوني ولي به دور از تحميل و اجبار بتوانند به
فعاليتهاي تبليغاتي انتخاباتي بپردازند .البته حقوق «تنها ميتواند تابع چنان محدوديتهايي
خصلتاً استثنايي گردد كه به موجب قانون معين شدهاند و اين محدوديتها در هر جامعهي
دموكراتيک بهعلت مسائل امنيت ملي يا نظم عمومي ،يا حمايت از بهداشت ،اخالق عمومي يا
حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري و معقولاند» (اعالميهي اتحاديهي بينالمجالس معيارهاي
4

انتخابات آزاد و منصفانه  ،1114بخش سوم ،بند .)7

آزادي سياسي در قانون اساسي ايران در اصول  23 ،24و  27بيان شده ،اما در قوانين
انتخاباتي مسکوت واقع شده است .اما اگر فرض كنيم كه مقنن احزاب را بازيگران اصلي
رقابتهاي انتخاباتي دانسته ،آزاديهاي سياسي احزاب در جريان تبليغات ،تحت عنوان
«اظهارنظر آزاد و علني در مسائل كشور در راستاي وظايف قانوني احزاب» در بند «پ» و
«برگزاري راهپيماييها و تشکيل اجتماعات» در بند «خ» مادهي  18قانون نحوهي فعاليت
احزاب و گروههاي سياسي مصوب  1811گنجانده شده است.

3ـ1ـ .2وجود قانون منطقی و معقول
قانون ،تضميني براي تأمين حقوق و آزاديهاست« .حکومت قانون بر جامعه نتايجي بهبار
ميآورد كه نظم و خير ،مهمترين آنهاست .حکومت قانون سبب ميشود كه نظم مطلوب در
جامعه مستقر شود؛ همه از پيش بدانند كه در رابطهي خود با ديگران چه حق و تکليفي دارند
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و جامعه از اين حقوق و تکاليف دفاع ميكند و بههنگام ضرورت ،متجاوز را بهجاي خود

مينشاند» (كاتوزيان.)3 – 1 :1831 ،

تکليف قانونمحوري در انتخابات در مرحلهي تبليغات بسيار حائز اهميت است ،چراكه
احترام به قوانين انتخاباتي و دقت در حفظ حريمهاي قانوني ،نشان رشديافتگي سياسي و
اجتماعي افراد و گروههاي جامعه است و مردم با سنجش ميزان پايبندي كانديداها و احزاب و
اطرافيان آنها به قوانين و حركت آنها در مسير قانون ،به پايبندي آنان به قانون ،پس از
پيروزي در انتخابات نيز پي خواهند برد و در نتيجه ،انتخاب درستتري خواهند داشت.
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،ضرورت قانونمندي و قانونگرايي در مصاديقي
چون اصل  221و روح حاكم در ذيل اصل  1273جايگاه كليدي دارد .با توجه به نقش محوري و
حياتي قانون ،ضروري است اوالً خأل قانوني در حوزهي قوانين انتخاباتي برطرف و الگوي
جامعي براي انتخابات و بهويژه تبليغات انتخاباتي طراحي شود و ثانياً كليهي مجريان ،ناظران و
كارگزاران انتخابات و همچنين انتخابشوندگان و انتخابكنندگان ،بر اين اصل محوري و ركن
بنيادي ،التزام عملي داشته باشند (اصول و ارزشهاي اخالقي انتخابات ،وزارت كشور.)1814 ،

3ـ1ـ .3نظارت بر فرایند تبلیغات
اين اصل را ميپذيريم كه نظارت بر قدرت در مهار آن نقشي اساسي دارد (ارسطا ،عامري،
 .)7 :1818انگيزهي دستيابي به قدرت ممکن است كانديداها را به هر گونه اقداماتي كه خالف
اصول حاكم بر تبليغات انتخاباتياند و حتي به تضييع حقوق مردم منجر ميشوند ،ترغيب كند.
ازاينرو ،نظارت بر فرايند انتخابات و اعمال و رفتار كانديداها و احزاب حاضر در انتخابات ،امري
ضروري است .اين نظارت مستلزم پيشبيني قواعد نظارتي در خصوص برخورداري برابر كانديداها
و احزاب از امکانات دولتي ،مالي و رسانهاي براي تبليغات ،برابري در كاربرد انواع شيوههاي
تبليغاتي (همچون تعيين قالب ،ابعاد و سقف تعداد برگهها و بروشورهاي تبليغاتي و نوع واحدي از
ابزارهاي تبليغاتي نوين در فضاي مجازي بهصورت مشترک براي همهي كانديداها) ،زمانبندي
واحد تبليغات ،نظارت بر ادبيات و رفتار تبليغاتي ،جرمانگاري رفتارهاي خالف قانون و تضمين
برخورد برابر با متخلفان است .نظارت بر انتخابات ممکن است از طريق نهادهاي رسمي چون
قوهي مقننه يا در قالب نظارت قضايي يا از طريق نهادهاي غيررسمي همچون جامعهي مدني و
رسانهها و حتي در غالب نظارت بينالمللي اعمال شود (باي ،طاهري و آب ساالن- 172 :1818 ،
 .)174در هر صورت ضروري است كه نهادي مستقل ،بيطرف و متخصص كه اعضاي آن در
نتيجهي انتخابات ،ذينفع نباشند ،بر فرايند تبليغات نظارت داشته باشد.
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در حقوق ايران ،براساس اصل  11قانون اساسي ايران« ،نظارت بر انتخابات مجلس
خبرگان رهبري ،رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي بر عهدهي شوراي نگهبان است.
اما بهمنظور بازرسي و كنترل نحوهي تبليغات نامزدها« ،كميسيون بررسي تبليغات انتخابات» 7در
انتخابات رياست جمهوري و «كميسيون بازرسي تبليغات انتخاباتي» 3پيشبيني شدهاند .ازاينرو
اين اصل به لحاظ ساختاري تأمين شده است.

3ـ .2اصول کارامدی و رویهای حاکم بر تبلیغات انتخاباتی
مقصود از اصول رويهاي ،اصولي است كه براي اجرايي شدن و عملي كردن اصول ماهوي
تعبيه ميشوند؛ اصولي كه براي تضمين حقوق شناختهشده براي نامزدها و افراد درگير در
جريان تبليغات انتخاباتي پيشبيني شدهاند و به كارامدي آنها منجر ميشوند.

3ـ2ـ .1دسترسی برابر به رسانهها
دسترسي برابر به رسانهها بهصورتي گسترده در دموكراسيهاي مستقر پذيرفته شده است.
هرچند امکان دارد نحوهي تنظيم اين اصل متفاوت باشد ،مبناي آن يکسان است (گودوين گيل،
 .)111 :1833در اعالميهي شوراي اتحاديهي بينالمجالس در زمينهي معيارهاي انتخابات آزاد
و منصفانه مصوب  23مارس  ،1114بر اين امر تأكيد ميشود كه «هر نامزد انتخاباتي و هر
حزب سياسي براي دسترسي به رسانهها بهويژه رسانههاي ارتباطجمعي ،بايد از موقعيت
مساوي با نامزدهاي احزاب ديگر برخوردار باشد تا ديدگاههاي سياسي خود را ارائه كند».
همچنين اين اعالميه بيان ميدارد« :دولت و اركان حکومتي بايد تضمين كنند كه اقدامات الزم
براي تضمين پوشش بيطرفانهي انتخابات در رسانههاي دولتي و عمومي انجام گيرد» .همچنين
امروزه تعداد فزايندهاي از احکام دادگاههاي ملي بر حق احزاب مخالف براي دسترسي به
رسانههاي حکومت تأكيد كردهاند .اين موضوع ،مورد پذيرش گسترده قرار گرفته كه حکومت
وظيفه دارد چنين دسترسي را تأمين كند( 1كارور.)114 :1814 ،
براساس استانداردهاي بينالمللي انتخاباتي وضعشده از سوي سازمان بينالمللي دموكراسي
و همياري انتخاباتي« ،چارچوب قانوني بايد تضمين كند كه تمام كانديداها و احزاب سياسي،
به رسانه دسترسي داشته باشند و از سوي رسانههاي متعلق به دولت يا تحت كنترل آن مورد
رفتار عادالنه قرار گيرند» ( International Electoral Standards, Guidelines for reviewing the
.)legal framework of elections : 61, 10
در حقوق ايران نيز در سياستهاي كلي انتخابات كه در مهرماه  1811از سوي مقام رهبري
ابالغ شد ،در بند  8به «بهرهمندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر ،متناسب با
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امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسيما و فضاي مجازي و ديگر رسانهها و
امکانات دولتي و عمومي كشور» اشاره شده است .همچنين در قانون انتخابات رياست
جمهوري 12و آييننامهي اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان 11از برخورداري نامزدها از
حق ارائهي برنامهها در صداوسيما به طرز تساوي سخن به ميان آمده است .اما اين مهم در
عرصهي عمل دستخوش روابط سياسي نامزدها شده و متأسفانه افراد از روابط و وابستگي خود
به نهادي خاص استفاده ميكنند و رسانههاي آنها را براي تبليغات به خدمت ميگيرند.

3ـ2ـ .2حق پاسخ به گزارشهای رسانهها در جریان انتخابات
حق پاسخ عبارت است از دفاع از خود در برابر انتقاد علني در همان رسانهاي كه انتقاد در
آن طرح شده است .نهاد مادهي  1112شرح ميدهد كه دو طبقهبندي اساسي از حق پاسخ
وجود دارد؛ نوع اول كه بهگونهاي دقيقتر «حق اصالح» ناميده ميشود ،بهحق اشاره به
اطالعات غلط محدود است .در اين زمينه ،هيأت تحريريهي رسانه ،ملزم به تصحيح اشتباه
است ،اما ميتواند اين كار را با عبارات خاص خود انجام دهد .نوع دوم عبارت است از حق
فرد ستمديده براي مطالبهي فضا در روزنامه يا زمان پخش از رسانه براي «ارائهي گزارش
صحيح» از موضوع .جلوهي دوم از حق پاسخ ،بهوضوح ،تزاحم بيشتري با «حق سکوت» پيدا
ميكند ( )Right of Reply, ARTICLE 19, accessed August 24, 2012كنوانسيون آمريکايي
حقوق بشر نيز دولتهاي عضو را ملزم به شناسايي حق پاسخ يا حق اصالح ميكند 18.البته
ايدهي ايجاد يک حق قانوني و قابل اجرا در مورد پاسخ يا اصالح گزارش غلط ،هيچگاه توجه
و حمايت مناسبي از سوي حاميان فعال آزادي بيان كسب نکرده است (كارور.)113 :1814 ،
مادهي  82قانون الحاق يک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامهي سازمان صداوسيماي
جمهوري اسالمي ايران در اين خصوص قواعدي دارد 14.بهعالوه ،مادهي  34قانون انتخابات
مجلس شوراي اسالمي ،ضمن منع درج آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي در مطبوعات
و نشريات و همچنين ممنوعيت نشر مطالب خالف واقع دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از
نامزدهاي معين ،اين حق را براي نامزدهاي انتخاباتي به رسميت شناخته است كه «پاسخ خود
را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريهي مزبور بدهند» .قانون انتخابات رياست جمهوري
ايران نيز در مادهي  74به مفهوم مشابهي اشاره ميكند.
3ـ2ـ .3دسترسی برابر به امکانات مالی
تبليغات انتخاباتي ،فرايندي پرهزينه است .ازاينرو همواره خطر انحراف از عدالت و انصاف
بهتبع استفادهي نامزدها از منابع مالي غيرقانوني در آن وجود دارد (زارع شحنه.)1 :1811 ،
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هزينههاي انتخاباتي يا توسط بخش خصوصي تأمين ميشود كه همواره و در ادوار مختلف
وجود داشته است يا از سوي نهاد عمومي «دولت» كه امروزه بيشتر بر آن تأكيد ميشود
(درستي .)122 :1818 ،امروزه هدف اين است كه با دخيل كردن دولت و هيأت حاكمه در
هزينههاي تبليغاتي ،از وابستگي نمايندگان و احزاب به گروههاي ذينفوذ مالي كاسته شود و
برابري نسبي ميان نامزدها پديد آيد .ازاينروست كه نظارت بر هزينههاي انتخاباتي را
شايستهي مقام دولت ميدانند .بهعالوه ،نامزدها و احزاب سياسي بايد در ازاي استفاده از چنين
منابعي در مقابل نهاد مديريت انتخابات پاسخگو باشند (خيري اصل ،)11 :1814 ،چراكه نفوذ
نارواي پول در سياست ميتواند بهوجودآورندهي چرخههاي مختلفي از فساد باشد و موجب
كاهش اعتماد عمومي به كل نظام سياسي شود (زارع شحنه .)18 :1811 ،ازاينرو ضرورت
ارائهي طرحي جامع براي نظارت مالي بر تبليغات انتخاباتي در پرتو آموزههاي حقوق عمومي
و در راستاي تأمين اعتماد عمومي ،بيش از پيش احساس ميشود.
در اين زمينه ،قانون انتخابات رياست جمهوري ايران در مادهي  32اشعار ميدارد« :بهمنظور
تضمين برخورداري يکسان نامزدهاي رياست جمهوري از امکانات دولتي ،كميسيوني به نام
كميسيون بررسي تبليغات انتخابات در وزارت كشور و بنا به دعوت وزير كشور تشکيل
ميگردد» .اين موضوع در مادهي  11آييننامهي اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان نيز به
همين شکل مورد اشاره قرار گرفته است 11،اما همانگونهكه از الفاظ پيداست ،بهصورت كلي
بررسي تبليغات مذكور و تفصيل چگونگي برخورداري برابر از اين امکانات مورد اشاره قرار
نگرفته است .هيأتهاي نظارتي كه در قوانين انتخاباتي پيشبيني شدهاند نيز اغلب اقدام
سازمانيافته و مفيدي در حوزهي نظارت بر برابري امکانات مالي انجام نميدهند.
تأكيد بر «تعيين حدود و نوع هزينهها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي ،شفافسازي منابع
و هزينههاي انتخاباتي داوطلبان و تشکلهاي سياسي و اعالم به مراجع ذيصالح و اعمال
نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي» در بند  4سياستهاي
13
كلي انتخابات نيز نشان از احساس جاي خالي اين مهم در قوانين انتخاباتي ايران دارد.

3ـ .3اصول تشکیالتی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی
اصول تشکيالتي اصولياند كه بهمنظور پوشش و تضمين اصول ماهوي و اصول رويهاي
طراحي شدهاند ،چراكه بدون تضمينات عملي و عيني ،هنجارها و ارزشهاي نهادينهشده صرفاً
در مرحلهي نظري و تئوري باقي ميمانند (خسروي.)131 :1833 ،

3ـ3ـ .1آزادی مطبوعات و رسانهها
ميزان توسعه و رشد مطبوعات هر ملتي بيانگر ميزان رشد و آگاهي اوست و دربارهي هر
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ملتي از روي مطبوعاتي كه دارد ،ميتوان قضاوت كرد (طباطبايي مؤتمني .)121 :1832 ،از
جمله كاركردهاي اصلي مطبوعات در جامعهي دموكراتيک ،پاسخگو نمودن دولت،
اطالعرساني ،آموزش مدني شهروندان ،مرتبط كردن مردم با حاكمان و نظارت و كنترل قدرت
سياسي است (.)Lang, 1995: 10
تصور فعاليتهاي انتخاباتي آزاد و رعايت اصول كثرتگرايي و تسامح و تحمل سياسي
دموكراتيک ،بدون وجود رسانهها و مطبوعات آزاد ،امکانپذير نيست .پس رسانهها و مطبوعات آزاد
بهعنوان ابزار بيان برنامهها و شعارهاي انتخاباتي و ايجاد زمينهي مساعد براي مناظرات بين رقبا،
نقش مهمي در كشف حقيقت ايفا ميكنند و كمک شاياني به رأيدهندگان در گزينش آگاهانه
خواهند كرد (خسروي .)818 :1833 ،ازاينرو رسانهها بايد از آزادي براي انعکاس اين برنامهها و
همچنين نقد و بررسي آنها برخوردار باشند .بهعالوه ،كساني كه مجاز به فعاليت خبرنگاري هستند،
بايد حق ورود به تمام جلسات و فعاليتهاي انتخاباتي كليهي احزاب و كانديداها را داشته باشند.
احزاب نيز موظفاند كه به آزادي مطبوعات احترام بگذارند (
1999: 16, 5.1.c

Code of Conduct for Political

 ).Parties,و از آزار و مشکلتراشي براي خبرنگاراني كه مشغول فعاليتهاي

حرفهاي خود هستند بپرهيزند (.).Code of Conduct for Political Parties, 1999: 16, 5.2.a
اصل آزادي مطبوعات در اصل  24قانون اساسي ايران 17به رسميت شناخته شده است.
قانون مطبوعات مصوب  1834نيز در راستاي تنظيم عملکرد مطبوعات به تصويب رسيده
است .اما اين قواعد كلي بدون وجود قوانين داراي ضمانت اجرا براي تحقق آزادي بهمنزلهي
يکي از مهمترين آرمانهاي حقوق عمومي كافي نيست .البته در سالهاي اخير اقداماتي براي
تدوين قانون جامع مطبوعات صورت گرفته كه از آن جمله ميتوان به تهيهي طرح نظام جامع
رسانههاي همگاني و اليحهي قانون انتشار رسانهها اشاره كرد.
13

3ـ3ـ .2بیطرفی نهادهای مدیریت انتخابات
حفظ و باال بردن اعتماد عمومي به وجود امانت و بيطرفي در فرايند انتخابات ،از جمله
الزامات نهاد ادارهكنندهي انتخابات است ( Code of Professional Conduct for Election
 .)Administrators, 2015: 7, 1.3دستگاهها و نهادهاي ادارهكننده و پخشكنندهي تبليغات و
فعاليتهاي انتخاباتي بايد با شيوه و منش برابر با همهي رقباي سياسي رفتار كنند و نوع ارائهي
فرصتها به رقبا بهگونهاي نباشد كه جنبهي طرفداري و اعطاي امتياز خاص به گروه يا جناحي
خاص تلقي شود (خسروي 812 :1833 ،و  .)818اين اصل در مادهي  11قانون انتخابات
مجلس شوراي اسالمي 11و مادهي  33قانون انتخابات رياست جمهوري نيز مورد تأكيد واقع
شده است .افزونبر اين ،مادهي  78قانون انتخابات رياست جمهوري بيان ميكند كه مقامات
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اجرايي و نظارت بر انتخابات حق تبليغ ،له يا عليه هيچيک از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند
داشت و تخلف از اين قانون جرم محسوب ميشود .در بند  11سياستهاي كلي انتخابات نيز
به «رعايت كامل بيطرفي از سوي مجريان و ناظران» اشاره شده ،اما همچون بسياري از قواعد
حقوقي ،انتظار اجرايي شدن اين قواعد ،مستلزم وجه تضميني قوي است.

3ـ .4اصول اخالقی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی
عالوهبر اصول پيشگفته اصولي نيز به اقتضاي اخالق حاكم بر هر جامعه براي شئون
گوناگوني همچون انتخابات در نظر گرفته ميشوند .اين اصول بر ارزشهاي بنيادين
پذيرفتهشده از سوي جوامع بشري تکيه دارند.
22

3ـ4ـ .1صداقت
صداقت و يکرويي در انديشه ،گفتار و رفتار اركان انتخابات ،نقشي بسزا در ايجاد اميد و
نشاط و روحيهي اعتماد در افراد و گروههاي اجتماعي دارد و مهمتر اينکه ،زمينه را براي
تصميمگيري مبتني بر حقايق هموار ميسازد (گروه اخالق و تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمي .)3 :1837 ،رقابت سالم و گزينش آگاهانهي شهروندان ،در گرو بيان و اعالم صادقانهي
شعارها و برنامههاي انتخاباتي از سوي كانديداها و احزاب سياسي است .اگر نامزدي در
فعاليتهاي تبليغي خود به دروغ متوسل شود ،اين خطر وجود دارد كه وقتي منصب نمايندگي
را احراز كرد ،با توسل به همان روش و عدم صداقت با موكالن ،بزرگترين اجحاف را در حق
آنها روا دارد و به اعتماد آنها خيانت كند (احمدوند.)3 :1833 ،
با توسل به اين اصل ميتوان براي عدم اجراي برنامههاي وعدهدادهشده از سوي نامزدها يا
اعمال خالف وعدههاي تبليغاتي ،ضمانت اجراهاي حقوقي و قانوني در نظر گرفت (درستي،
 )128 :1818تا فرايند انتخابات ،هرچه بيشتر منطبق با اصول دموكراتيک مورد وفاق همگان
گردد و به انتخابات آزاد و منصفانه نزديکتر شود.
از قانون اساسي كشورمان استنباط ميشود كه وعدههاي دروغي انتخاباتي منافي با پايههاي
ايماني نظام (اصل  )2و امانت و تقوا (اصل  )37است .همچنين با الهام از اصل  8قانون اساسي
ايران« ،ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليهي مظاهر
فساد و تباهي» كه از جمله وظايف دولت براي نيل به اهداف نظام برشمرده شده است ،ميتواند با
وجود اصل صداقت تأمين شود .در واقع وجود اصل صداقت ،از عناصر گسترش اخالق در جامعه
و نبود آن ،مصداق تباهي و فساد است 21.هرچند ميتوان و بايد ضمانتهايي براي وعدههاي
دروغي انتخاباتي و البته در چارچوب اصول و قواعد شفاف و منطقي قرار داد ،اما مهمترين ضمانت
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اجراي وعدههاي دروغي را شايد بتوان افکار عمومي دانست ،چراكه باال رفتن سواد سياسي
شهروندان و حضور فعاالنهي آنان در عرصهي انتخابات فضاي تبليغات انتخاباتي را بهجاي رواج

وعدههاي پوچ به ميدان ارزيابي برنامهها بدل ميكند (اسماعيلي و حبيبنژاد.)141 – 148 :1813 ،

3ـ4ـ .2احترام به حیثیت اشخاص و منع تبلیغ علیه رقیب
هدف غايي برگزاري انتخابات ،حفظ استقالل ،خودمختاري ،خودشکوفايي و كرامت
انساني است .كانديداها و احزاب سياسي صرفاً بايد در پي اعالم صادقانهي برنامهها ،فعاليتها
و شعارهاي خود باشند ،نه اينکه در مقام تخريب شخصيت ،حرمت و كرامت سايرين برآيند.
بياحترامي به افراد و رقباي انتخاباتي از طرف كانديداها ،از ابزارهاي غيراخالقي تبليغاتي است
كه ممکن است در جوامع مختلف ،بازخوردهاي متفاوتي را در پي داشته باشد.
سازمان بينالمللي دموكراسي و همياري انتخاباتي 22،احزاب را مکلف كرده است كه به حق و
آزادي ديگر احزاب براي تبليغات و انتشار عقايد و اصول سياسي خود بدون هيچ واهمهاي احترام
بگذارند؛ بهگونهاي رفتار كنند كه حقوق ساير احزاب ،رأيدهندگان و ساير اشخاص جامعه محترم
شمرده شود ().Code of Conduct for Political Parties, 1999: 16, 5.1؛ از به هم زدن ،تلف كردن و
بياثر كردن تالشهاي تبليغاتي ساير احزاب خودداري كنند؛ مانع توزيع اعالميهها و اوراق تبليغاتي
و نمايش پوسترهاي ساير احزاب و كانديداها نشوند؛ از محو يا تخريب پوسترهاي احزاب و
كانديداهاي ديگر خودداري ورزند؛ نبايد مانع ساير احزاب از برگزاري اجتماعات ،جلسات،
راهپيماييها يا تظاهرات شوند و نبايد تالش كنند كه هيچ فردي را از توجه به اجتماعات سياسي
ديگر احزاب منع كنند (.).Code of Conduct for Political Parties, 1999: 16, 5.2
در قانون اساسي ايران در اصول  88 ،82 ،23 ،21 ،28 ،22و  81بهنوعي از حريم
خصوصي افراد حمايت شده ،اما مهمترين ماده در قانون انتخابات مجلس كه به اصل احترام به
اشخاص اشاره كرده ،مادهي  3128است .اين مسئله با عبارات مشابهي در دستورالعمل
فعالیتهای تبلیغی انتخابات در فضای مجازی 24نیز انعکاس یافته است .بهعالوه براساس
مادهي  71قانون انتخابات رياست جمهوري ،داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در
تبليغات انتخاباتي بههيچوجه مجاز به هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نيستند و
21

متخلفان ،براساس مقررات مجازات ميشوند.
اختصاص بخشي از بند  1سياستهاي كلي انتخابات به «ممنوعيت هر گونه تخريب،
تهديد ،تطميع ،فريب» نيز حاكي از اهميت مسئله در برههي كنوني است كه بيش از پيش بر
23
مسئوليت ارگانهاي مسئول براي اتخاذ تدابير الزم براي عملي شدن اين مهم ميافزايد.
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3ـ4ـ .3منع اسراف در هزینههای تبلیغاتی
از ويژگيهاي تبليغات سياسي دوران انتخابات اين است كه بايد در مدت زمان كوتاهي به
نتيجهي مطلوب برسد ،زيرا فرصت تبليغات انتخاباتي در هر صورت محدود است .به همين
دليل خدمات مشاورهاي اين نوع تبليغات ،پرهزينهتر و ساخت برنامههاي تبليغي ،پيچيدهتر و
تخصصيتر است (خروطي.)22 :1818 ،
مهمترين گزينه براي جلوگيري از اسراف و تبذير و ممانعت از ايجاد زمينههاي وابستگي
نامزدها و احزاب به باندهاي ذينفوذ مالي يا قدرتهاي خارجي ،پيشبيني مقررات مالي
تفصيلي براي فعاليتهاي انتخاباتي و تبليغاتي نامزدهاست (بزرگمهري )14 :1833 ،و مهمترين
نظارتها ،نظارت وسيع و بيطرفانه بر هزينههايي است كه داوطلبان در جريان تبليغات متحمل
ميشوند تا احتمال گزينش افراد با پشتيباني مالي قوي و شايستگي كم به كمترين حد رسد.
انتخابات واقعي و منصفانه مبني بر جلوگيري از روشهاي فاسد است و اين در گرو
محدوديت هزينههاي مجاز است (باتلر .)241 : 1831 ،قانونگذاران در نقاط مختلف دنيا،
بهدرستي ريشهي اغلب فسادها در فعاليتهاي انتخاباتي را در پول ميبينند .به همين سبب،
بهجاي تمركز بر نوع تبليغات ،بر كنترل و تحديد هزينهها و اعمال آن در چارچوب قانون
تمركز كردهاند .با اين روش ،در نهايت ميتوان سازمان تبليغاتي را نيز تحت كنترل درآورد
(احمدوند 1 :1833 ،و  .)3در برخي كشورها ،سقف معيني از مخارج بر كل هزينههاي حزبي
تحميل ميشود و قوانين خاصي براي انتشار صورت هزينهي مالي وضع شده است.
در اصل  48قانون اساسي 27بر منع اسراف تأكيد شده است .عالوهبر اين ،شاهد اقداماتي در
راستاي تدوين قانوني در خصوص قاعدهمند كردن هزينههاي انتخاباتي نيز بودهايم كه البته به
سرانجام نرسيد 23.متأسفانه در نظام انتخاباتي ايران شاهد فقر مفرط مقررات در خصوص
مسائل مالي و هزينههاي تبليغاتي نامزدها هستيم.

نتیجهگیری و پیشنهادها
تبليغات انتخاباتي ،بهدليل تأثيري كه در شناخت نامزدهاي زمامداري و زمينهسازي براي
انتخاب آنان دارد ،از اهميت ويژهاي برخوردار است .از آنجا كه رقباي سياسي تمام تالش
خود را براي بهدست آوردن منصب موردنظر خود در فرايند انتخابات بهكار ميگيرند،
رقابتهاي انتخاباتي اغلب دستخوش سوء رفتارهايي همچون تطميع ،تهديد و هزينههاي
گزاف و خالف قاعده خواهد شد .ازاينرو ،با در نظر گرفتن احتمال اينکه نامزدها در جهت
نقض حقوق ساير رقبا يا شهروندان گام بردارند و در نهايت ،سالمت و مشروعيت انتخابات
به خطر افتد ،پيروي از يک سري اصول كاربردي و راهبردي را ايجاب ميكند؛ اصولي كه
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ميتوانند فعاليتهاي انتخاباتي را در مسير صحيح و مطلوب قرار دهند و با در نظر داشتن
آنها ميتوان رفتارهاي غلط بازيگران تبليغات را با وضع محدوديتهاي قانوني و تدابير
فرهنگي تحت مراقبت قرار داد و بيقاعدگيها را مهار كرد .براي تحقق انتخابات دموكراتيک،
الزم است كه الگوي شايستهي تبليغات انتخاباتي حاكم باشد؛ الگويي كه براساس آن صداقت،
بيطرفي ،احترام به حيثيت اشخاص درونمايهي رفتارهاي بازيگران عرصهي تبليغات باشد؛
نامزدهاي انتخاباتي ،رأيدهندگان و بهعبارتي تمامي شهروندان از آزاديهاي سياسي برخوردار
باشند؛ فضايي آزاد بر مطبوعات و رسانهها حاكم باشد؛ دسترسي برابر به رسانهها از جانب
نامزدها و احزاب انتخاباتي تضمين شود؛ اگر حقي از كسي ضايع شد يا اتهامي از سوي
رسانهها به نامزدها صورت گرفت ،امکان پاسخگويي و دفاع براي اين افراد فراهم شود و در
عين حال به حدود و ثغور آزاديها نيز احترام گذاشته شود؛ از جمله اينکه دسترسي برابر و
عادالنهاي در برخورداري از امکانات مالي ،رسانهاي براي احزاب و كانديداها فراهم شود و
تبعيض و زيادهروي براي برخورداري گروهي خاص از اين امکانات وجود نداشته باشد؛
هزينههاي تبليغاتي در چارچوب قوانين قرار گيرد؛ بر تمام فرايندهاي تبليغات از طريق تشکيل
كميسيون ناظر يا تدابير ديگري ازايندست نظارت شود؛ تبليغ با ارائهي برنامههاي واقعي و
قابل تحقق صورت گيرد و امکان كنترل قضايي يا پيگيري تحقق وعدههاي انتخاباتي در زماني
پس از رأيگيري وجود داشته باشد.
هرچند امر تبليغات انتخاباتي از نظر قانونگذار ايراني دور نمانده ،در برخي موارد،
كاستيهايي جدي در اين قوانين به چشم ميخورد و حتي برخي از قواعدي كه الزمهي
برگزاري انتخابات سالم و تبليغات انتخاباتي درست است ،بهكلي در قوانين انتخاباتي ايران
مغفول ماندهاند و نياز به وضع قواعد مؤثر و كارامد در اين حوزه بهخوبي حس ميشود .در
اين خصوص ميتوان به بحث تأمين مالي تبليغات انتخاباتي اشاره كرد؛ اما صرف وجود قانون
خوب ،متضمن تحقق نتيجهي مدنظر واضع آن نيست؛ بلکه بايد شرايط را نيز براي اجراي آن
فراهم كرد .اصول حاكم بر تبليغات نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و پيشبيني سازوكارهاي
اجرايي مناسب ،فراهم ساختن بستر الزم براي تحقق آنها و از همه مهمتر ،نظارت بر اجراي
درست اين سازوكارها ،اهميت بسزايي دارد .كشور ما در بحث فرهنگ تبليغات نيز با وضع
مطلوب فاصله دارد و مصاديقي مانند وعدهمحوري بهجاي برنامهمحوري و نبود احزاب ،از
مهمترين آسيبهاي موجود در عرصهي تبليغات انتخاباتي در اين كشورند.
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یادداشتها
.1

«لئونارد دوب» ،مشاور مؤسسهي تحليل تبليغات ،در يک رويکرد روانشناسانه بر اين باور است
كه تبليغات اقدامي است كه از راه تلقين و جهتدهي به حاالت رواني گروههايي اجتماعي با
هدف كنترل اعمال آنها صورت ميگيرد .در همين زمينه به باور كارل يونگ ،روانپزشک
سوئيسي «تبليغات عبارت است از بهرهگيري كموبيش عمدي ،منظم و طراحيشده از نشانهها كه
بهعمد از طريق تلقين و تکنيکهاي رواني مناسب انجام ميشود و با هدف تغيير و كنترل افکار،
عقايد ،ارزشها و در نهايت تغيير رفتار آشکار افراد بهسوي مسير تعيينشده همراه است» (كيا،

 71 – 33 :1832و .)38

Propaganda

.8

2.

دادگاه حقوق بشر اروپا در سال  1173اعالم كرد« :آزادي بحث سياسي در كانون مفهوم يک
جامعهي دموكراتيک قرار دارد».

.4

براي مطالعهي بيشتر ر.ک :حبيبنژاد ،سيد احمد (بهار و تابستان « ،)1811شرايط تحديد حقوق و
آزاديها با تأكيد بر نظم عمومي» ،فصلنامهي علمي پژوهشي حقوق تطبيقي (نامهي مفيد) ،ش .121

.1

«همهي افراد ملت اعم از زن و مرد ،يکسان در حمايت قانون قرار دارند». ...

.3

«رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است».

.7

ر.ک :مادهي  32قانون انتخابات رياست جمهوري.

.3

ر.ک :مادهي  11آييننامهي اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان.

.1

«در سال  1111از دادگاه عالي زامبيا خواسته شد در خصوص موضوعي در ارتباط با دسترسي به
رسانههاي حکومت ،حکم صادر كند .نکتهي مورد مشاجره ،دستوري بود كه توسط رئيسجمهور
«كنت كوندا» چند هفته قبل از اولين انتخابات چندحزبي كشور در سال  1111صادر شده بود .در
اين دستور سه روزنامهي تحت كنترل حکومت ،از گزارش اظهارات رهبران مهمترين حزب
مخالف و پذيرش آگهيهاي تبليغاتيشان منع شده بودند .دادگاه حکم داد كه اين دستور ،نقض
قانون اساسي در زمينهي تضمين آزادي بيان است .در اين حکم آمده بود« :از آنجا كه
دادخواستدهندگان ،اجازهي انتشار ديدگاههاي سياسيشان از طريق روزنامههاي حکومت و شايد
به طريق اولي حتي توسط راديو و تلويزيون نيز نداشتهاند ،حق آنها بر اي بهرهمندي از آزادي
بيان مورد خدشه قرار گرفته است  .»...سپس اين دادگاه ،يک تفسير عموميتر در مورد نقش
درست رسانههاي داراي مالکيت عمومي ارائه داد« :در خصوص روزنامهها ،فرض بر اين است كه
براساس اصول و اخالق روزنامهنگاري و رها از هر گونه دخالت بيروني اداره شوند .براساس اين
اصول ،بايد همهي وقايع داراي ارزش خبري ،بدون توجه به منبع چنين اخباري پوشش داده
شوند .چيزي كمتر از اين ،از يک رسانهي داراي مالکيت عمومي (چاپي و غيرچاپي) پذيرفته
نيست و البته عموم مردم بهراحتي ميتوانند قضاوت كنند كه آيا يک روزنامه براساس اصول و
اخالقيات درست روزنامهنگاري عمل ميكند يا خير»» (كارور 114 :1814 ،و .)111
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 .12مادهي « -31نامزدهاي رياست جمهوري كه صالحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي
آنها از طرف وزارت كشور اعالم ميگردد ،هر يک حق دارند بهطور مساوي از صداوسيماي
جمهوري اسالمي ايران براي معرفي و ارائهي برنامههاي خود استفاده نمايد .ترتيب و تنظيم برنامهي
تبليغات نامزدهاي انتخاباتي ا طريق صداوسيما ،به عهدهي كميسيون بررسي تبليغات است».
 .11مادهي « -22نامزدهاي انتخاباتي خبرگان كه صالحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و از طرف
وزارت كشور اعالمشده ،هر يک حق دارند بهطور مساوي از امکانات صداوسيماي جمهوري
اسالمي ايران در مراكز استان استفاده نمايند».
مادهي « -21نامزدهاي خبرگان با هر سمتي كه داشته باشند ،بهطور يکسان مشمول اين مقررات بوده و
نبايد تحت هيچ عنوان بيش ازآنچه توسط كميسيون بازرسي تبليغات تعيينشده ،از صداوسيماي
جمهوري اسالمي ايران استفاده نمايند .صداوسيما نيز نبايد از هنگام انتشار پذيرش نامزدي تا
تعيين نتيجه ،برنامههاي ديگر آنها را پخش كند».
 .12نهاد مادهي  11كه نام خود را از اصول  11اعالميهي جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق
مدني و سياسي اقتباس كرده است ،يک نهاد مدني غيردولتي فعال در زمينهي معرفي و تبيين
آزادي اطالعات و حق دسترسي به اطالعات است .اين نهاد در ژوئن  1111اصول نهگانهي آزادي
اطالعات و حق دسترسي به اطالعات را براي تدوين قانون حق دسترسي به اطالعات از سوي
دولتها تدوين و منتشر كرد .بنيان آزادي اطالعات و حق دسترسي به اطالعات ،بر اين اصول
نهگانه استوار است.
 .18براساس مادهي  14اين كنوانسيون .1 :هر كس كه بهواسطهي مطالب يا ديدگاههاي غيردقيق يا
توهينآميز منتشرشده بين عموم از طريق وسايل ارتباطي تابع قوانين آسيبديده باشد ،حق پاسخ
يا اصالح با استفاده از همان رسانه را ،تحت شرايطي كه قانون معين ميكند ،حق خواهد داشت.
 .2در هر حال ،اصالح يا پاسخ نبايد باعث معافيت از مسئوليتهاي قانوني احتمالي شود
Article 14, American Convention on Human Rights, Inter-American Commission on Human
Rights, 22 November 1969

« .14چنانچه در برنامههاي پخششدهي سازمان ...مطالبي مشتمل بر توهين ،افترا يا خالف واقع نسبت
به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف
گردد ...،مدعي ميتواند اعتراض خود را كتباً به سازمان صداوسيما منعکس نمايد .سازمان
صداوسيما در صورت قبول اعتراض ،ظرف بيستوچهار ساعت پاسخ وي را بهصورت عادالنه،
حداقل دو برابر زمان اصل مطلب كه از پنج دقيقه كمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان
شبکه بهطور رايگان پخش نمايد».
« .11چنانچه در برنامههاي پخششدهي سازمان ...مطالبي مشتمل بر توهين ،افترا يا خالف واقع نسبت
به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف
گردد ...،مدعي ميتواند اعتراض خود را كتباً به سازمان صداوسيما منعکس نمايد .سازمان
صداوسيما در صورت قبول اعتراض ،ظرف بيستوچهار ساعت پاسخ وي را بهصورت عادالنه،
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حداقل دو برابر زمان اصل مطلب كه از پنج دقيقه كمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان
شبکه بهطور رايگان پخش نمايد».
 .13عباسعلي كدخدايي ،سخنگوي شوراي نگهبان ،دربارهي هزينههاي انتخاباتي و منابع آن توضيح
داد« :در مورد هزينههاي انتخاباتي و منابع آن در گذشته هيچگونه سازوكاري نداشتيم .گاهي در
يک حوزهي انتخابيه مجلس رقمهاي زيادي گرفته ميشد .در حوزهي ديگري ممکن بود هزينه
آنچنان نباشد .هزينهي اين مبلغها و منابع آنها بسيار مهم است .تمام كشورهاي غربي كه در
انتخابات فعاليتهاي حزبي دارند مقررات شديدي در اين باره دارند كه هزينهها و منابع هزينهها
روشن باشد .بايد اين امر را مورد توجه قرار دهيم كه قانون بايد تعيين كند كه هر حوزهي انتخابيه
چه ميزان ميتواند هزينه داشته باشد و منابع اين هزينهها روشن باشد .اگر اين امر را مجلس
بهخوبي تعيين كند ،بسياري از مشکالت ما رفع ميشود .تاكنون تنها چيزي كه وجود داشته
نظارت موردي شورا بوده است .ما راه كشف اين موارد و ابزار كشف آن را هم نداشتهايم كه اين
سياستهاي كلي انتخابات ،مبنا و ابزار آن را براي ما مشخص كرده است» .وي ادامه داد« :در
گذشته يکي دو مورد بهصورت جزئي ورود كرديم كه گويا هزينهها بهصورت نامطلوب بود و بايد
بررسي ميشد .تنها ابزار ما بحث صالحيت بود كه حداقلي و غيرشفاف بود .طبق قانون بايد ميزان
و آمار هزينههاي تبليغاتي ثبت شود كه ولي ما آماري از هزينههاي انتخابات مجلس نداريم»
(ايسنا ،يکشنبه  2آبان  ،1811كد خبر.)11232222323 :
« .17نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ،مگر آنكه مخل به مباني اسالم يا حقوق عمومي
باشند ». ...
18. Neutrality.

« .11انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعالم رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي
مجلس از صداوسيما و ميز خطابهي نماز جمعه و يا هر وسيلهي ديگري كه جنبهي رسمي و
دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات
وزارتخانهها و ادارات ،شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركتها
و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجهي عمومي (به هر مقدار) استفاده
مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ،ممنوع بوده و مرتکب مجرم
شناخته ميشود».
20. Honesty

 .21مقام رهبري در سخنان خود در تاريخ  1831/7/82در اين خصوص فرمودند« :در نظام اسالمي كه مظهر
كامل آن ،حکومت حضرت بقيةاهلل ارواحنا فداه است ،فريب و حيلهگري براي جلب آراي مردم ،خودش
جرم است؛ استفاده از قدرت براي بهدست آوردن پول يکي از بزرگترين جرائم است .آنجا ياران حضرت
مهدي موظفاند در سطوح پايين زندگي كنند .نظام اسالمي ما پرتو كوچکي از آن حقيقت درخشان است.
ما هرگز اين ادعا را نکرديم و نميكنيم؛ اما بايد نشانهاي از او داشته باشيم».
)22. International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance
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 .28براساس اين ماده «داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان بههيچوجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان
ديگر نبوده و تنها ميتوانند شايستگيهاي خود يا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمايند و هر
گونه هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات
مجازات خواهند شد».
 .24این دستورالعمل ،در اجراي مصوبهي بيستوهفتمين جلسهي شوراي عالي فضاي مجازي كشور
در اسفند 1814تدوين و ابالغ شد .براساس مادهي  7اين دستورالعمل« :نامزدهاي نمايندگي و
طرفداران آنان بههيچوجه مجاز به تبليغ عليه نامزدهاي ديگر در فضاي مجازي نبوده و تنها
ميتوانند شايستگيهاي خود يا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمايند».
 .21در اين زمينه ،مادهي  12همين قانون ،مجازات تخلف از مادهي  71را در مواردي كه افترا يا نشر
اكاذيب باشد ،همان مجازات افترا يا نشر اكاذيب ميداند و بيان ميكند كه در اين موارد ،مجازات
آن تا سه ماه حبس خواهد بود .براساس مادهي  317قانون مجازات اسالمي «هر كس بهوسيلهي
اوراق چاپي يا خطي يا بهوسيلهي درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيلهي
ديگر ،به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم
محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد ،جز در مواردي كه موجب حد است ،به
يک ماه تا يک سال حبس و تا  74ضربه شالق يا يکي از آنها ،حسب مورد محکوم خواهد شد».
 .23مقام رهبري در خطبههاي نماز جمعهي تهران در تاريخ  1812/11/14ميفرمايند« :آنچه در
انتخابات الزم است ،رقابت سالم است؛ رقابت بدون تهمت زني و بدگويي به يکديگر است».
 -3 .27منع اسراف و تبذير در همهي شئون مربوط به اقتصاد ،اعم از مصرف ،سرمايهگذاري ،توليد،
توزيع و خدمات.
 .23اليحهي شفافسازي منابع مالي و هزينههاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري،
مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي اسالمي كه در تيرماه سال  1811به مجلس رسيد ،حاوي
قواعد مفيدي در خصوص تعيين منابع مجاز و غيرمجاز براي تأمين هزينههاي انتخاباتي،
محدودهي هزينههاي انتخاباتي و نحوهي نظارت بر اين هزينهكردها بود.
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درآمدی تطبیقی بر ضرورت توسعهی دعاوی کامل در
حقوق اداری ایران
*1

مسلم آقايي طوق

 .1استاديار حقوق عمومي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداری ،تهران ،ايران
دريافت3131/3/13 :

پذيرش3131/4/31 :

چكیده
دعاوی کامل نوعي از دعاوی اداری است که در آن دادگاه اداری اختیارات گستردهای دارد و
به ابطال عمل اداری محدود نیست ،بلکه عالوهبر آن ميتواند عمل اداری را اصالح کرده و
تغییر دهد و حتي تصمیم خود را جايگزين تصمیم اداری کند يا اينکه اداره را به جبران
خسارت محکوم سازد .با وجود اهمیت بسیار دعاوی ابطال در حقوق اداری قارهای ،امروزه
رويکرد کلي اين کشورها بهسوی گسترش دعاوی کامل است ،بهنحوی که اسپانیا تحت تأثیر
حقوق اداری آلمان ،دعاوی کامل را جايگزين دعاوی ابطال کرده و فرانسه نیز در برخي
حوزهها همچون قراردادهای اداری و مسئولیت دولت آن را پذيرفته است .دعاوی کامل در
راستای اقتصاد آيین دادرسي و نیز نظارت قضايي مؤثر است و برای احقاق حقوق شهروندان
ابزار بهتری محسوب ميشود .در ايران دعاوی کامل تنها در ذيل مادهی  36قانون تشکیالت و
آيین دادرسي ديوان عدالت اداری مصوب  1631شناسايي شده است .در ساير موارد ،اختیارات
ديوان عدالت اداری به دعاوی ابطال محدود شده و به اين دلیل صدر اصل  176قانون اساسي
که به رسیدگي به شکايات مردم و احقاق حقوق آنها بهطور مطلق اشاره کرده ،آنگونه که بايد
اجرايي نشده است .روش تحقیق حاضر تحلیلي -تطبیقي است.
واژگان کلیدی :حقوق اداری ،دعاوی اداری ،دعوای کامل ،دعوای ابطال ،ديوان عدالت اداری.
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مقدمه
دعاوی ابطال در انديشهی انقالبي فرانسه ريشه دارد که در قانون  12-13آگوست 1731
متجلي شد و براساس آن اداره از قضا جداست و قضات نبايد با دخالت در امور اجرايي
مزاحم کار اداره شوند (آقايي طوق:1633 ،

156؛46

 .)García de Enterría, 2000:مادهی 16

قانون مزبور مقرر ميکرد« :اعمال قضايي مجزا بوده و همیشه از اعمال اداری جدا خواهد بود.
دخالت قاضي دادگاه عمومي در امور اداره به هر ترتیبي که باشد ،جرم است .قضات نميتوانند
بههیچوجه از مأموران اداری بهخاطر عملکرد اداری آنها بازخواست کنند» (آقايي طوق،
.)156 :1633
هرچند مدت زمان طوالني ،دعاوی ابطال ارزش و اهمیت بسیار زيادی در حقوق اداری
داشتند و آنگونه که گاستن ژز گفته بود ،بهعنوان «خیرهکنندهترين مخلوق حقوقدانان،
کارامدترين ،اقتصادیترين و کاربردیترين سالح موجود در جهان برای دفاع از آزادی»
شناخته شده بود ( ،)RIVERO, 1962: 329اما در چند دههی اخیر و با پیچیدهتر شدن روابط
میان شهروند و اداره جايگاه اين دعاوی در مقابل دعاوی کامل متزلزل شده است ،تا جايي که
در برخي کشورها جای خود را به دعاوی کامل دادهاند.
در ايران با آنکه دعاوی ابطال مصوبات ،تصمیمات و اقدامات دولتي برای نخستینبار در
قانون در خصوص شورای دولتي مصوب  1663شناسايي شد ،تنها پس از انقالب اسالمي و در
اجرای اصول  171و  176قانون اساسي و از طريق ديوان عدالت اداری جامهی عمل پوشید،
به همین سبب برخي آن را «بديعترين و مؤثرترين صالحیت پیشبینيشده برای ديوان عدالت
اداری و هیأت عمومي» قلمداد کردهاند (ويژه .)175 :1631 ،در حال حاضر در نظام عدالت
اداری ايران ،دعاوی ابطال مهمترين نوع دعاوی است و در هر سه قانوني که پس از انقالب
اسالمي و در سالهای  1635 ،1631و  1631دربارهی ديوان عدالت اداری تصويب شده ،بیش
از هر چیز به اين نوع دعوا تأکید شده است.
دعاوی کامل با آنکه حداقل از اواخر قرن نوزدهم که نظريهی ادوارد الفرير در خصوص
انواع دعاوی در فرانسه منتشر شد ،در عرصهی حقوق اداری فرانسه و بهتبع آن در حقوق
اداری قارهای شناخته شده بود ،اما در ايران تا سال  1631و تصويب ذيل مادهی  36قانون
تشکیالت و آيین دادرسي ديوان عدالت اداری چنین دعوايي پذيرفته نشده بود .مهمترين
تفاوت دعوای کامل با دعوای ابطال به اختیارات دادگاه اداری در صدور رأی مربوط ميشود.
در واقع ،با آنکه دادگاه اداری در صورت پذيرش ادعای متقاضي در دعوای ابطال صرفاً
ميتواند حکم ابطال عمل اداری و حداکثر الزام اداره را صادر کند ،اما در دعوای کامل دادگاه
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عالوهبر ابطال و الزام ،ميتواند حکم به جبران خسارات واردشده بدهد يا بهجای اداره تصمیم
شايسته را اتخاذ کند (

DUPUIS, GUÉDON et CHRÉTIEN, 2007: 497; CHAPUS, 2001,

Vol. 1:790; RICCI, 2004: 140; ASSO et MONERA, 2006: 157; STIRN et AGUILA,
.)2014: 612; Le MESTRE, 2006: 135

همین اختیارات وسیعتر موجب شده است که در چند دههی اخیر توجه بیشتری به اين
دعاوی صورت گیرد و حتي در برخي کشورها ،دعاوی ابطال جای خود را به دعاوی کامل
دهد و در نتیجه دادگاههای اداری در هر مورد که شکايتي علیه اداره مطرح ميشود ،دارای
اختیارات گسترده مشابه دادگاههای عمومياند و در صدور رأی به ابطال و الزام محدود نیستند.
مسئلهی اصلي پژوهش حاضر بررسي ضرورت و لزوم توسعهی دعاوی کامل در حقوق
اداری ايران در پرتو آموزههايي است که از مطالعهی تطبیقي در حقوق اداری کشورهای
مختلف همچون فرانسه و اسپانیا که عضو حقوق اداری قارهای هستند ،حاصل ميشود.
بدينمنظور مطالب در سه قسمت ارائه ميشود؛ در قسمت نخست مفهوم دعاوی کامل و
ويژگيهای آن بررسي ميشود .در قسمت دوم رويکرد حقوق اداری تطبیقي به پذيرش دعاوی
کامل بهويژه در فرانسه و اسپانیا و در قسمت سوم وضعیت دعاوی کامل در نظام عدالت اداری
ايران بررسي خواهد شد.

 .1مفهوم دعاوی کامل و ویژگیهای آن
دستهبندیهای مختلفي دربارهی انواع دعاوی اداری مطرح شده است .در دستهبندی
معروفي که ادوارد الفرير ( )1311-1321معاون شورای دولتي فرانسه بین سالهای  1333تا
 1333با محوريت گسترهی اختیارات قاضي در رسیدگيها ارائه کرده است ،دعاوی اداری به
چهار دسته به شرح تقسیم شدهاند :دعاوی ابطال 1،دعاوی کامل 1،دعاوی تفسیر 6و دعاوی
مربوط به مجازات تخلفات .)WALINE, 2008: 587; CHAPUS, 2001, Vol. 1: 785( 2در اين
میان ،دو دعوای نخست اهمیت بسیار بیشتری دارند و بخش بزرگي از نوشتههای حقوق اداری
بهويژه در فرانسه به آنها اختصاص يافته است .در اين بند پس از معرفي دعاوی کامل،
ويژگيهای آن بیان خواهد شد.

1ـ .1مفهوم دعاوی کامل و تمایز آن از دعاوی ابطال
دعاوی کامل آن دسته از دعاوی است که در آن دادگاه اداری همانند دادگاه حقوقي عمل
ميکند ،بدينمعنا که پس از رسیدگي به جنبههای حکمي و موضوعي دعوا حکم الزم را
بهنحوی صادر ميکند که قاطع دعوا بوده و خواهان به خواستهی خود ميرسد .دادگاه اداری
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پس از رسیدگي به دعاوی کامل ،درصورتيکه دعوا را وارد تشخیص داد ،ميتواند حکم به
ابطال عمل اداری بدهد .بهعالوه ،ميتواند با احراز تضییع حقوق متقاضي توسط اداره ،حکم
به جبران خسارت يا اعادهی وضع سابق دهد .حتي در برخي موارد ،دادگاه اداری ميتواند
تصمیم خود را جايگزين تصمیم اداره کند يا اگر انجام (يا عدم انجام) اقدام خاصي الزم باشد،
اداره را الزام کند (.)GILTARD, 2010: 527; Dromi, Dromi: 2015: 120
در کنار دعاوی کامل ،با دعاوی ابطال مواجهیم که در آن اختیارات دادگاه اداری بسیار
محدود است .در اين دعوا انطباق يا عدم انطباق عمل اداری با قانون بررسي ميشود و نتیجهی
حاصل از اين دعوا ،ممکن است مبني بر ابطال مصوبه يا تصمیم اداره باشد

( WALINE, 2008:

 .)591; Dromi, 2015: 121دعوای ابطال بیش از آنکه به نفع شخص متقاضي باشد ،به نفع نظام
حقوقي است و به همین سبب از نظر هوريو متقاضي در اين دست از دعاوی نقش دادستان
کل را ايفا ميکند (.)García de Enterría, 2000: 47
وجه تمايز اصلي اين دو دعوا ،حدود اختیارات قاضي اداری در صدور رأی است .در
دعاوی ابطال اختیارات دادگاه به صدور رأی ابطال محدود ميشود و به لحاظ سنتي فراتر از آن
نميتواند حکمي صادر کند .اما در دعاوی کامل ،دادگاه اداری مشابه دادگاههای عمومي دارای
تمامي اختیاراتي است که برای احیای وضع سابق الزم است .بنابراين ميتواند عالوهبر ابطال
عمل اداری ،اداره را به انجام يا عدم انجام عمل خاصي الزام کند ،خسارات واردشده را جبران
کند ،عمل اداره را اصالح کند يا خود بهجای اداره تصمیم الزم را اتخاذ کند.

1ـ .2ویژگیهای دعاوی کامل
همانطورکه در ادبیات حقوق اداری قارهای مطرح شده است ،ويژگيهای دعاوی کامل در
مقابل دعاوی ابطال قرار ميگیرد .مهمترين اين ويژگيها به شرح زير است:
-

شخصي بودن دعوای کامل :با آنکه دعوای ابطال برای حفظ حقوق عیني و منافع مشروع
مطرح ميشود ،ولي طرح دعوای کامل برای پاسداری از حقوق شخصي است .به همین
سبب ،آرای صادرشده در دعاوی ابطال اثر عیني و عامالشمول 5دارد ،ولي آرای صادرشده
در دعاوی کامل دارای اثر نسبي است و صرفاً ناظر بر طرفین دعواست (

LAFERRIÈRE,

1896: 395; PEISER, 2008: 263; ROUSSET et ROUSSET, 2004, Vol. 1: 82; STIRN et
AGUILA, 2014: 609; DEVILLER, 2007: 722; De LAUBADÈRE, VENEZIA et
GAUDEMET, 2002: 139; DUBOUIS et PEISER, 2007: 182; LOMBARD et
.)DUMONT, 2007: 643; CHAPUS, 2001, Vol.1: 787

-

ترافعي بودن دعاوی کامل :همانطورکه الفرير در اواخر قرن نوزدهم اشاره کرده بود،
دعوای ابطال علیه عمل اداری اقامه ميشود نه علیه اشخاص و به همین سبب ،غیرترافعي
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قلمداد ميشود .با اين حال ،دعاوی کامل ترافعي است و بین طرفین (متقاضي و اداره)
جريان مييابد (

;De LAUBADÈRE, VENEZIA et GAUDEMET, 1999: 497

.)BRAIBANT et STIRN, 2005: 599; García de Enterría, 2000: 47
-

آيین رسیدگي دعاوی کامل مشابه با آيین دادرسي مدني :فرايند رسیدگي به دعاوی کامل
در اصل مشابه دعاوی مدني است؛ بدينمعنا که نیازمند دادخواست است و ادلهی اثبات
مشابهي دارد .قاضي اداری در دعوای کامل اصوالً محدود به ادلهی ارائهشده به دادگاه
است و در واقع نه بهدنبال کشف حقیقت ماهوی ،بلکه در پي حلوفصل دعواست
(دستیابي به حقیقت شکلي) .اما در دعوای ابطال اصوالً رسیدگي دادگاه اختصاری است و
اداره طرف دعوا محسوب نميشود .حلوفصل دعوا محدود به ادلهی ارائهشده نیست و
دادگاه اداری در کشف حقیقت اختیارات گستردهای دارد (دستیابي به حقیقت ماهوی)
(.)Gordillo, 2006/2: 413-414; Dromi, 2015: 121-122

-

امکان اسقاط حق اقامهی دعوای کامل :دعوای ابطال ،دعوايي مرتبط با نظم عمومي است
و هیچکس نميتواند پیشاپیش حق اقامهی چنین دعوايي را از خود سلب کند (
141, CHAPUS, 2001 (1): 788

RICCI,

 .)2004:حال آنکه در دعاوی کامل هدف حمايت از

حقوق شخصي افراد است ،بنابراين اشخاص ميتوانند حق اقامهی چنین دعوايي را از
خود سلب کنند.
-

لزوم رعايت الزامات رسیدگي قضايي :بهسبب اهمیت دعوای ابطال در حفظ هرم حقوقي
کشور ،نظامهای حقوقي مختلف اقامهی آن را تسهیل کردهاند .برای مثال در فرانسه اقامهی
دعوای ابطال نیازمند ارائهی دادخواست نبوده و با يک نامهی ساده قابل اقامه است .همچنین
برای اقامهی آن نیازی به همراهي وکیل نیست (
2005: 602

PEISER, 2008: 263; BRAIBANT et

 .)STIRN,حال آنکه دعاوی کامل در اصل برای حمايت از حقوق اشخاص

صورت ميگیرند ،بنابراين اصوالً اقامهی دعوای کامل تابع الزاماتي است .برای مثال در
فرانسه اقامهی دعوای کامل نیازمند ارائهی دادخواست و همراهي وکیل است.
با آنکه زماني دعاوی ابطال کارامدترين و مؤثرترين ابزار حمايت از حقوق و آزادی
شهروندان تلقي ميشد ،در حال حاضر و با پیچیدهتر شدن روابط میان اداره و شهروندان ،اين
دعوا نميتواند پاسخگو باشد .گارسیا دِ انتريا در همین زمینه تأکید ميکند که «حقوق شخصي
شهروندان با چنین گستردگي در دنیای پیچیده روابط میان شهروندان و ادارهی مدرن در
تنگنای دعاوی خروج از صالحیت بهعنوان يک وسیلهی محدود و بسیار ناکافي ،گرفتار شده
است»

(de Enterría, 2000: 48

 .)Garcíaبه همین سبب ،برخي نويسندگان بر اين باورند که
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دعوای ابطال در مقابل دعوای کامل رنگ باخته است ،چراکه شهروندان نه از طريق دعاوی ابطال،
بلکه به کمک دعاوی کامل ميتوانند حقوق مخدوش خود را بازيابند (.)Narvaez, 2009: 165
برای مثال ،اِرنان پیتو مينويسد« :دادگاه اداری واقعي دارای صالحیت کامل خواهد بود؛ به
معنايي که به تمامي دعاوی که قانون برای حمايت از شهروند شناسايي کرده است ،بتواند
رسیدگي کند» ( .)Pantoja Bauza, 2005: 35از طرف ديگر ،دعاوی کامل بهعلت تزريق کارامدی
به فرايند دعاوی اداری ،انطباق بیشتری با الزامات اقتصاد دادرسي 3دارد که براساس آن ،با کمترين
فعالیت قضايي بايد بیشترين نتیجه حاصل شود ( .)Jinesta, 2015: 37در دفاع از گسترش دعاوی
کامل ،به حق دسترسي به نظارت قضايي مؤثر نیز اشاره ميشود ( ،)Narvaez, 2009: 177چراکه
صرف دستیابي به رأی ابطال عمل اداری بهخودیخود نميتواند پاسخ مناسبي به شکايات
شهروندان باشد .برای مثال در مواردی که خسارتي به يکي از شهروندان وارد شده است،
صرف اعالم تخلف اداره و ابطال عمل وی بدون آنکه حکم به جبران خسارت داده شود،
نميتواند مکفي باشد .به همین دلیل ،شناسايي دعاوی کامل با اين هدف صورت ميگیرد که
شهروندان در مواردی که فراتر از ابطال اعمال اداری تقاضای ديگری نیز دارند ،بتوانند تقاضای
مزبور را به دادگاه اداری ارائه کنند و دادگاه بتواند به اين تقاضا رسیدگي کرده و رأی مناسب
را صادر کند .اين تغییر رويکرد بهحدی اهمیت دارد که برخي همچون گارسیا دِ انتريا از آن
تحت عنوان «تغییر پارادايم» 7ياد کردهاند ( .)García De Enterría, 2000: 58در واقع ،امروزه
شهروندان بیش از اينکه در پي ابطال مصوبات ،مقررات و ساير اعمال اداری باشند ،بدون آنکه
به وضعیت حقوقي خود بینديشند ،بهدنبال ترافع در مسائلياند که به حقوق و آزادیهای آنها
خدشه وارد ساخته است (.)GILTARD, 2010: 529

 .2دعوای کامل در حقوق اداری تطبیقی
بیش از سیزده دهه پیش که الفرير بهدنبال دستهبندی دعاوی اداری بود ،دعوای کامل در
حقوق اداری فرانسه شناسايي شده است .در طول اين دوره ،کشورهای مختلف به شناسايي
دعاوی کامل روی آوردهاند و برخي مثل آلمان و اسپانیا در اين مسیر بسیار پیش رفتهاند .آنچه
در اين قسمت مورد توجه واقع شده ،بررسي رويکرد حقوق اداری تطبیقي نسبت به دعاوی
کامل است .اما پیش از آن بايد به دو مسئله توجه کرد:
اول اينکه در کل برای رسیدگي به دعاوی اداری سه الگوی کلي وجود دارد :الگوی
فرانسه ،الگوی انگلیس و الگوی آلمان .مهمترين ويژگي الگوی فرانسه اين است که نهادی
مجزا از دادگاههای دادگستری رسیدگي به دعاوی اداری را بر عهده دارد ،برای مثال شورای
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دولتي در فرانسه .سوئد ،فنالند ،اتريش ،پرتغال ،لوکزامبورگ و اروگوئه از اين الگو تبعیت
ميکنند .مهمترين ويژگي الگوی انگلیس رسیدگي دادگاههای عمومي به دعاوی اداری است.
در اين الگو نهادی مشابه شورای دولتي وجود ندارد و اصل وحدت قضايي حکمفرماست.
مهمترين ويژگي الگوی آلمان نیز اين است که رسیدگي به دعاوی اداری بر عهدهی دادگاههای
اداری است که بخشي از دادگستری محسوب ميشوند (آقايي طوق166-161 :1633 ،؛
 .)Bignami, 2012: 148-154در مطالعهی حاضر ،تنها به بررسي کشورهای عضو الگوی فرانسه
و آلمان توجه شده است ،چراکه در کشورهای الگوی انگلیس ازآنجا که دادگاههای عمومي
به دعاوی اداری رسیدگي ميکنند ،دارای اختیارات متعارف قضايي در رسیدگي هستند و به
همین خاطر ،با توجه به هدف پژوهش حاضر اين مسئله نیازمند بررسي بیشتر نیست.
دوم اينکه اغلب در کشورهايي که از الگوی فرانسه تبعیت ميکنند ،اختیارات شورای دولتي
به دعاوی ابطال محدود است و دعاوی کامل در دادگاههای عمومي رسیدگي ميشود .برای مثال
در اروگوئه ديوان دعاوی اداری 3فقط به دعاوی ابطال رسیدگي ميکند و فراتر از ابطال حکم
ديگری همچون جبران خسارت نميتواند صادر کند (  .)Cajarville Peluffo, 2014: 124با اين
حال ،در خود فرانسه دعاوی کامل تا حدود زيادی شناسايي شده است .به همین دلیل ،فرانسه
بهعنوان نمونهای الهامبخش از کشورهای دارای نظام دوگانه مورد توجه قرار خواهد گرفت .در
میان کشورهای تابع الگوی آلمان نیز اسپانیا بررسي شده است که حداقل از زمان تصويب
قانون دعاوی اداری در سال  ،1353دعاوی کامل جايگزين دعاوی ابطال شده است و برخي از
کشورهای آمريکای التین اين رويکرد را پذيرفتهاند.

2ـ .1دعاوی کامل در حقوق اداری فرانسه
حقوق اداری فرانسه که نمونهی اصلي نظامهای مبتني بر شورای دولتي است ،تنها در
برخي حوزهها که بیشتر بار مالي دارد ،دعاوی کامل را شناسايي کرده است که مهمترين
مصاديق آن عبارتاند از قراردادهای اداری و نیز دعاوی مسئولیت دولت که تحت عنوان کلي
دعاوی کامل شخصي شناخته ميشوند .در مقابل ،دعاوی کامل عیني قرار ميگیرند که دعاوی
خاص نیز خوانده ميشوند و مهمترين مصاديق آنها عبارت است از دعاوی مالیاتي و دعاوی
انتخاباتي (بهجز مجلس و رياست جمهوری که در صالحیت دادگاه قانون اساسي است).
مصاديق ديگر دعاوی کامل عیني که اهمیت کمتری دارند عبارتاند از دعاوی مربوط به
تأسیسات طبقهبندیشده برای حفاظت از محیط زيست 3،دعاوی مربوط به ساختمانهای در
شرف خرابي 11و دعاوی مربوط به احراز صالحیت پناهندگان ( DUPUIS, GUÉDON et
.)CHRÉTIEN, 2007: 497-498; WALINE, 2008: 588; Le MESTRE, 2006: 135-136
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در واکنش به انتقادهای حقوقداناني همچون هوريو و ريورو در زمینهی محدوديت دعاوی
کامل در فرانسه و بهويژه تحت تأثیر حقوق اداری آلمان

(de Enterría, 2000: 49

،)García

رويکرد حقوق اداری اين کشور به سمت توسعهی اختیارات دادگاه اداری جلب شده است.
نمونهی بارز چنین رويکردی را ميتوان امکان الزام اداره توسط دادگاه اداری دانست که در
نتیجهی آن دعاوی ابطال تا حدودی به دعاوی کامل نزديک شدهاند .توضیح اينکه ،تا همین
اواخر دادگاه اداری در دعاوی ابطال صرفاً ميتوانست يا عمل اداری را ابطال کند يا شکايت را
رد کند و فراتر از آن نميتوانست رأی ديگری صادر کند ،چراکه شورای دولتي الزام اداره
توسط دادگاه اداری را مغاير با اصل لزوم تفکیک اداره و قضاوت اداری تلقي ميکرد
(  .)LEBRETON, 2004: 197با اين حال ،اين رويکرد تعديل شده و در مدت کمي بیش از دو
دههی اخیر رويکردهايي برای گسترش اختیارات دادگاه در دعاوی ابطال شکل گرفته است
( .)STIRN et AGUILA, 2014: 583نمونهی بارز چنین رويکردهايي قانون مصوب  3فوريهی
1335است که به دادگاه اداری اجازه ميدهد عالوهبر ابطال عمل اداری ،اداره را به اتخاذ
تصمیم يا عمل قانوني در مدت مشخص الزام 11کند .برای مثال ،اگر کارمندی بهطور غیرقانوني
اخراج شده است ،دادگاه اداری ميتواند با ابطال حکم اخراج وی ،اداره را به بهکارگیری مجدد
وی در زمان مشخص الزام کند .برای تضمین اجرای اين دستور ،دادگاه ميتواند جريمهای نیز
برای عدم اجرای آن قرار دهد (

HOUSER, DONIER et DROIN, 2015: 175; LEBRETON,

;1996: 197; MORAND-DEVILLER, 2007: 697; DUBOUIS et PEISER, 2007: 194
.)García de Enterría, 2000: 50

2ـ .2دعاوی کامل در حقوق اداری اسپانیا
رسیدگي به دعاوی اداری در اسپانیا براساس قانون در زمینهی رسیدگي به دعاوی اداری
( )Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativaمصوب  1333صورت ميگیرد .مادهی 3
اين قانون مسئولیت رسیدگي به اين دست از دعاوی را بر عهدهی پنج مرجع قضايي نهاده است که
در بدنهی قوهی قضايیه ايجاد ميشود (آقايي طوق )3 :1633 ،و از اين نظر نظام عدالت اداری اين
کشور را ميتوان جزو الگوی آلمان دانست .در اين کشور بهطور سنتي و به تبعیت از حقوق اداری
فرانسه دعاوی اداری فقط علیه عمل اداری مطرح ميشد نه اشخاص حقوق عمومي و ازاينرو،
دادگاه اداری صرفاً به قانوني بودن يا نبودن عمل اداری توجه ميکرد و در رأی خود فراتر از ابطال
عمل اداری اقدام ديگری انجام نميداد .برای مثال اگر خسارتي از عمل اداری ابطالشده به شخص
وارد شده بود ،حکم به جبران صادر نميشد (.)Casado y Ramos, 2016: 649
با تصويب قانون اساسي جديد در سال  1373و بهويژه در پرتو بند  1اصل  12که براساس
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آن هر کس برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود ميتواند به دادگاه مراجعه کند و هیچکس
نبايد بيدفاع باشد ،رويکرد کلي نظام عدالت اداری تحت تأثیر بند  2اصل  13قانون بنیادی
آلمان و نیز بند  1مادهی  3کنوانسیون اروپايي حقوق بشر از نظارت قضايي صرفاً ابطالکننده
به سمت شناسايي دعاوی کامل و نظارت قضايي مؤثر 11تحول يافت (.)Aberastury, 2009: 61
در همین زمینه ،دادگاه قانون اساسي اين کشور در رأی شمارهی  163مورخ  13سپتامبر 1335
اعالم کرد که «نظام دعاوی اداری ...را نبايد بهعنوان يک حوزهی قضايي درنظر گرفت که
هدف آن صرفاً حمايت از قانوني بودن و در نتیجه فقط علیه عمل اداری باشد ،بلکه بايد
اساساً بهعنوان راهکاری قضايي برای يک دفاع مؤثر از حقوق و منافع مشروع اداره و شهروند
درنظر گرفت» ( .)Araújo-Oñate, 2011: 268براساس مادهی  61قانون در زمینهی رسیدگي به
دعاوی اداری که در راستای اجرايي کردن اين رويکرد کلي در سال  1333تصويب شد،
شهروندان ميتوانند عالوهبر تقاضای ابطال ،تقاضای خسارت يا اعادهی وضع سابق را نیز به
دادگاه اداری ارائه کنند ( .)Casado y Ramos: 2016: 650البته حقوق اداری اين کشور به پیروی
از ايتالیا و با تمايز بین حقوق و منافع مشروع (البته با تفسیری جديد) ،تنها به دارندگان حقوق
اجازه ميدهد که در شکايت خود تمام جبرانهای قضايي اعم از ابطال و جبران خسارت يا
احیای وضع سابق را مورد تقاضا قرار دهند و دارندگان منافع مشروع تنها ميتوانند ابطال عمل
اداری را تقاضا کنند (.)Casado y Ramos: 2016: 651; García De Enterría, 2000: 54
در بیشتر کشورهای آمريکای التین دعاوی اداری به تبعیت از اسپانیا به دادگاههای اداری
قوهی قضايیه واگذار شده است ،مانند پرو (اصل  163قانون اساسي) ،پاراگوئه (اصل 123
قانون اساسي) ،نیکاراگوئه (اصل  153قانون اساسي) ،پاناما (اصل  133قانون اساسي) و
گواتماال (اصل  133قانون اساسي).
(581

2016:

(2013: 27

(2009: 74

 .)Aberastury,در کشورهايي همچون کلمبیا

(473

 ،)Vintimillaپاناما

 ،)Rodríguez,اکوادور

 )PereiraSánchez,و پرو

2009:

Navarrete,

(2005: 698; Vargas Machuca, 2012: 23

)Ordóñez,

دعاوی کامل نیز با تفاوتهايي شناسايي شده است.

 .3امكانسنجی توسعهی دعاوی کامل در نظام عدالت اداری ایران
در آثار و نوشتههای علمي حقوق اداری ايران توجه چنداني به مسئلهی دستهبندی دعاوی
اداری در نظام عدالت اداری کشور صورت نگرفته است .با اين حال ،يکي از نظرهايي که در
متون علمي حقوق اداری به چشم ميخورد ،تقسیم دعاوی به دعاوی ابطال و دعاوی خسارت
است (طباطبايي مؤتمني[ 1631 ،ب]131 :؛ عباسي 131 :1631 ،و  .)132اين دستهبندی ناقص
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است و دعاوی مجازات و احراز تخلف را که در حقوق اداری ما وجود دارد ،در برنميگیرد.
ضمن اينکه دعوای خسارت در حقوق اداری ايران که صرفاً در حد احراز تخلف است ،معادل
دعوای تفسیر يا احراز در حقوق اداری فرانسه است .همچنین دعوای کامل در آخرين قانون
ديوان عدالت اداری بهنحو بسیار محدودی شناسايي شده است .در نتیجه بهنظر ميرسد ،در
ايران نیز ميتوان دستهبندی معروف الفرير را اعمال کرد و میان چهار دسته دعاوی اداری تمییز
قائل شد .در اين قسمت وضعیت کنوني دعوای کامل در حقوق اداری ايران و امکان توسعهی
آن بررسي ميشود.

3ـ .1شناسایی دعاوی کامل در ایران
بررسي دقیق نظام عدالت اداری ايران بیانگر اهمیت دعاوی ابطال در وضعیت کنوني اين
نظام است ،بهنحوی که هر سه قانون ديوان عدالت اداری که در سالهای  1635 ،1631و
 1631تصويب شدهاند ،بیش از هر چیز به اين نوع دعوا تأکید کردهاند .با توجه به نبود سابقهی
عملي در زمینهی ابطال مصوبات ،تصمیمات و اقدامات دولتي در دوران پیش از تشکیل ديوان
عدالت اداری ،شايد بتوان صالحیت رسیدگي به اعتراضهای مربوط به آيیننامهها،
تصويبنامهها و ساير نظامات دولتي و شهرداری را «بديعترين و مؤثرترين صالحیت
پیشبینيشده برای ديوان عدالت اداری و هیأت عمومي» قلمداد کرد (ويژه .)175 :1631 ،در
واقع ،حجم بزرگي از آرايي که شعب و هیأت عمومي ديوان عدالت اداری در موضوعات
مختلف صادر ميکنند ،شبیه آرايي است که شورای دولتي فرانسه در دعاوی خروج از
صالحیت صادر ميکند و فراتر از آن نميرود.
با آنکه در دو قانون نخست ديوان عدالت اداری دعاوی کامل شناسايي نشده بود ،با
تصويب قانون تشکیالت و آيین دادرسي ديوان عدالت اداری در سال  ،1631دعاوی کامل نیز
در سطح بسیار محدودی پذيرفته شده است .در حال حاضر ذيل مادهی  36قانون جديد ،به
شعب اجازه ميدهد که در موارد مشخص بهطور ماهوی رسیدگي کرده و فراتر از ابطال رأی
مناسب را صادر کنند .براساس اين ماده «هر گاه شعبهی رسیدگيکنندهی ديوان در مرحلهی
رسیدگي به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند  1مادهی  11اين قانون ،اشتباه يا نقصي را
مالحظه نمايد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ،آن را اصالح و رأی را ابرام مينمايد و
چنانچه رأی واجد ايراد شکلي يا ماهوی مؤثر باشد ،شعبه مکلف است با ذکر همهی موارد و
تعیین آنها ،پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند .مرجع مذکور موظف است مطابق دستور
شعبهی ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهای اعالمي اقدام وسپس مبادرت به اتخاذ تصمیم يا
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صدور رأی نمايد .درصورتيکه از تصمیم متخذه و يرأی صادره مجدداً شکايت شود ،پرونده
به همان شعبهی رسیدگيکننده ارجاع ميشود .شعبهی مذکور چنانچه تصمیم و يا رأی را مغاير
قانون و مقررات تشخیص دهد ،مستند به قانون و مقررات مربوط ،آن را نقض و پس از اخذ
نظر مشاورين موضوع مادهی  7اين قانون ،مبادرت به صدور رأی ماهوی مينمايد».
بدينترتیب ،برای نخستینبار قانونگذار عادی برای شعب ديوان عدالت اداری صالحیت
رسیدگي کامل و صدور رأی ماهوی را شناسايي کرده است .بنابراين ،در حال حاضر در حقوق
اداری ايران اختیارات شعب ديوان عدالت اداری هنگاميکه به دعاوی ذيل مادهی  36قانون ديوان
عدالت اداری رسیدگي ميکنند ،مشابه دادگاههای عمومي وسیع و فراتر از صرف ابطال و الزام
است .با اين حال ،برخي شعب همچنان با دلبستگي به فضای سنتي دعاوی ابطال ،اختیارات
ديوان عدالت اداری را محدود به ابطال و الزام ميدانستند .در مقابل برخي ديگر نیز با اتکا به
رويکرد جديد قانونگذار نسبت به پذيرش دعاوی کامل ،از اختیارات اعطايي قانونگذار استقبال
ميکردند .بهسبب همین اختالف برداشت شعب ديوان از مفهوم رسیدگي ماهوی و در نتیجه
حدود صالحیت شعبه در صدور رأی مناسب در اين دست موارد ،هیأت عمومي ديوان عدالت
اداری در رأی شمارهی  311مورخ  1633/3/11بر صالحیت کامل شعب ديوان عدالت اداری
تأکید کرده است (روزنامهی رسمي ،شمارهی  ،11112مورخ .)1633/11/17
گردش کار اين رأی بدين قرار است که پس از نقض رأی کمیسیون مادهی  111قانون
شهرداری در شعبهی ديوان ،پرونده برای رسیدگي به کمیسیون مادهی  111ارجاع ميشود .با
اصرار کمیسیون مزبور بر رأی قبلي خود ،شاکي ابطال رأی اصراری را نزد شعبهی ديوان
عدالت اداری مطرح ميکند .شعبهی  61با احراز مغايرت ،موضوع را به کارشناسي ارجاع و
پس از اظهارنظر کارشناس ضمن نقض رأی کمیسیون مادهی  111مقرر ميدارد که پرونده به
کمیسیون ارجاع شود تا مطابق تصمیم شعبهی ديوان نسبت به تعیین جريمه اقدام کند .ولي در
پروندهی مشابه ،شعبهی  21ديوان پس از احراز مغايرت ،رأی کمیسیون مادهی  111را نقض و
خود شعبه به تعیین جريمه مبادرت ميورزد .به بیان ديگر ،شعبهی  61با محدود کردن
صالحیتهای خود به مفاهیم مربوط به دعوای ابطال (ابطال و الزام) ،کمیسیون را به بررسي
مجدد و صدور رأی موافق نظر ديوان الزام کرده است .حال آنکه شعبهی  21با پذيرش
صالحیت کامل رسیدگي و صدور رأی ،بهجای کمیسیون  ،111حکم به جريمه صادر کرده
است .هیأت عمومي ديوان عدالت اداری در رأی وحدت رويهی خود بهدرستي ،نظر شعبهی
 21را تأيید کرده است (روزنامهی رسمي ،شمارهی  ،11112مورخ .)1633/11/17
با اين حال و با توجه به اينکه دعاوی کامل در ايران محدود به دعاوی ذيل مادهی 36
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قانون ديوان عدالت اداری است ،بخش مهمي از ادعاهای اشخاص علیه اداره بهجای اينکه در
ديوان عدالت اداری مطرح و به آنها رسیدگي شود ،توسط دادگاههای عمومي رسیدگي
ميشود که مهمترين مصاديق آنها قراردادهای اداری و مسئولیت دولت است .بخش مهمي از
دعاوی مربوط به قراردادهای اداری نه مشمول دعاوی ابطال قرار ميگیرد و نه مشمول دعاوی
کامل ،بلکه در دادگاههای عمومي رسیدگي ميشوند .بهعبارت دقیقتر ،در ايران دعاوی ناشي
از قراردادها در ديوان رسیدگي نميشود و تنها دعاوی مربوط به مقدمات و تشريفات تنظیم
قرارداد و نیز دعاوی مربوط به خود قرارداد ،در حوزهی صالحیت ديوان عدالت اداری قرار
ميگیرد و به آنها رسیدگي ميشود (پژوهشگاه قوهی قضايیه75-71 :1632 ،؛ موالبیگي،
21-63 :1636؛ طباطبايي مؤتمني[ 1631 ،الف]232 :؛ میرداماد نجفآبادی56 :1631 ،؛ جاللي،
حسنوند و میری.)33 :1633 ،

16

در خصوص دعاوی مربوط به مسئولیت دولت نیز بايد گفت که نقش ديوان عدالت اداری
در اين دست دعاوی صرفاً به احراز وقوع تخلف خالصه ميشود .تبصرهی  1مادهی  11قانون
تشکیالت و آيین دادرسي ديوان عدالت اداری مصوب  1631همچون دو قانون قبلي و با
تبعیت از قانون راجع به شورای دولتي مصوب  ،1663تعیین میزان خسارت وارده از ناحیهی
وزارتخانهها و سازمانها ومؤسسات وشرکتهای دولتي و شهرداریها و سازمان تأمین
اجتماعي و تشکیالت و نهادهای انقالبي و مؤسسات وابسته به آنها و نیز کمیسیونها و
هیأتها را پس از صدور رأی در ديوان بر وقوع تخلف ،با دادگاه عمومي دانسته است .با آنکه
نويسندگان مختلفي فلسفهی رسیدگي دوگانه به دعاوی مسئولیت را نامعلوم توصیف کرده و
آن را نشانهی بياعتمادی قانونگذار به ديوان عدالت اداری دانستهاند (فالحزاده63 :1633 ،؛
طباطبايي مؤتمني[ 1631 ،الف]231 :؛ آقايي طوق33 :1637 ،؛ مدني ،)33 :1633 ،با وجود اين
نظام قانونگذاری ما همچنان بر اين اصل پافشاری کرده و از اين نظر ،يکي از مهمترين
مصاديق مربوط به دعاوی کامل را از حوزهی عدالت اداری ايران خارج کرده است .در واقع
«روشن نیست چرا قانونگذار چنین کرده است ،زيرا جبران زيان از اين راه به درازا ميکشد و
هزينهی دسترسي به حق نیز افزايش مييابد .بهتر بود که ديوان عدالت ميتوانست پس از رأی
به ورود زيان يا همزمان با آن رأی به خسارت وارده ميداد» (ابوالحمد.)311 :1636 ،

3ـ .2ظرفیتهای قانون اساسی برای توسعهی دعاوی کامل در حقوق اداری ایران
مهمترين اصلي که برای توسعهی دعاوی کامل در حقوق اداری ايران ميتوان به آن استناد
کرد ،اصل  176قانون اساسي است که مبنای اصلي ديوان عدالت اداری نیز بهشمار ميرود.
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بهنظر ميرسد ،قانونگذار در تصويب قوانین سهگانهی ديوان عدالت اداری در سالهای ،1631
 1635و  1631صدر اصل  176را ناديده گرفته و از ديوان عدالت اداری بهجای مرجعي برای
احیای حقوق تضییعشدهی اشخاص ،مرجعي حداقلي ساخته و پرداخته است که در تنگنای
دعاوی ابطال مندرج در ذيل اصل  171قانون اساسي قرار گرفته است .حال آنکه ديوان عدالت
اداری بهعنوان بخشي از دادگستری ،ميتواند دارای اختیارات گستردهتری در رسیدگي به
دعاوی علیه اداره و اعمال اداری باشد و در فعالیت خود محدود به احراز و ابطال موارد تخلف
از قوانین نباشد.
توضیح اينکه براساس اصل  176که مبنای اصلي ديوان عدالت اداری نیز بهشمار ميرود،
«بهمنظور رسیدگي به شکايات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا
آيیننامههای دولتي و احقاق حقوق آنها ،ديواني به نام ديوان عدالت اداری زير نظر رئیس
قوهی قضايیه تأسیس ميگردد» .در اين اصل هم شکايات ناظر به خود اداره و مأموران آن ديده
شده است و هم شکايت علیه آيیننامههای دولتي .اگر شکايات علیه اداره -و نه علیه عمل
اداری -را در کنار ادامهی اين اصل قرار دهیم که به احقاق حقوق مردم اشاره کرده است،
گسترهی وسیعي از اختیارات را ميتوان برای ديوان عدالت اداری در نظر گرفت ،درست
همانند اختیارات دادگاههای عمومي .بهويژه اگر اين اصل را در کنار اصل  153که به بیان
وظايف قوهی قضايیه ميپردازد و نیز اصل  153که به بیان مرجع رسمي رسیدگي به شکايات
ميپردازد ،قرار دهیم ،به اين نتیجه ميرسیم که ديوان عدالت اداری جزوی از مفهوم عام
دادگستری است و در نتیجه ماهیتاً نهادی جدا از دادگاههای عمومي نیست (مشهدی:1635 ،
65؛ عباسي .)131 :1631 ،هنگام بررسي اصل  176نیز بهصراحت اعالم شد که «اين [ديوان
عدالت اداری] هم از شعب دادگستری است و يک چیز جدايي نیست» (مشروح مذاکرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي .)1351 :1632 ،بهعالوه« ،هیچ دلیل منطقي وجود ندارد که
معنای واژهی دادگستری را منحصر به دادگاههای عمومي بدانیم و مرجعي مانند ديوان عدالت
اداری را که مرجعي قضايي و زيرمجموعهی قوهی قضايیه است از حوزهی مفهومي دادگستری
خارج کنیم» (واعظي و هاشمي .)173 :1631 ،از طرف ديگر ،اصل  153قانون اساسي
«رسیدگي وصدور حکم در مورد تظلمات ،تعديات ،شکايات ،حلوفصل دعاوی ورفع
خصومات» را از جمله وظايف قوهی قضايیه قلمداد کرده است .متعاقب آن ،اصل  153قانون
اساسي دادگستری را «مرجع رسمي تظلمات و شکايات» دانسته است .اصل  176نیز با همین
ادبیات ،ديوان عدالت اداری را مسئول «رسیدگي به شکايات ،تظلمات و اعتراضات مردم
نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيیننامههای دولتي و احقاق حقوق آنها» دانسته است« .با
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دقت در قانون اساسي بهخوبي پیداست که منظور نويسندگان قانون اساسي اين بوده که ديوان
عدالت اداری مرجع اصلي شکايات و دعاوی اداری از هر قبیل باشد» (فالحزاده )63 :1633 ،و
بدينترتیب ،قانون اساسي صالحیت عام رسیدگي به دعاوی علیه دولت را به ديوان عدالت
اداری واگذار کرده و ازاينرو ميتوان دعاوی کامل را همانند حقوق اداری آلمان و اسپانیا يا
حداقل مشابه آنچه در فرانسه شناسايي شده است ،مورد پذيرش قرار داد.
با اين حال ،نظرياتي که حوزهی صالحیت ديوان عدالت اداری را محدود به احراز و ابطال
موارد تخلف از قوانین ميدانند ،در واقع اين نهاد را در سايهی نهاد شورای دولتي که در سال
 1663قانون آن به تصويب رسید و در نهايت ،مشابه شورای دولتي فرانسه تفسیر و فهم
ميکنند .حال آنکه شورای دولتي نهادی مغاير با قانون اساسي مشروطه بود و به همین سبب
قانونگذار در بیان صالحیتهای اين شورا به حداقلها اکتفا کرده بود .طباطبايي يزدی که سه
سال پس از تصويب قانون در مورد شورای دولتي چرايي مغايرت اين نهاد با قانون اساسي را
تشريح کرده است ،همین برداشت را تقويت ميکند .از نظر ايشان «تصويب قانون شورای
دولتي ...مخالف با قانون اساسي است و شايد به همین جهت بر اثر تذکر بعضي اشخاص
مطلع به وزير دادگستری وقت ،قانون شورای دولتي را بالاجرا گذاردند» (طباطبايي يزدی،
 12.)13 :1621حال آنکه ديوان عدالت اداری بهواسطهی اينکه در قانون اساسي مورد اشاره
واقع شده و صالحیت آن در رسیدگي به شکايات مردم و احقاق حقوق آنها بهصراحت
شناسايي شده است ،دچار چنین محدوديتهايي نیست .همچنین ،شايد مبنای برخي نظرهای
محدودکنندهی صالحیت ديوان اين باشد که آنها شورای دولتي فرانسه را الگوی ديوان عدالت
اداری ميدانند .حال آنکه ديوان عدالت اداری ايران بیش از آنکه با الگوی فرانسه منطبق باشد،
با الگوی آلمان سازگاری دارد .در واقع ،با آنکه در الگوی فرانسه شورای دولتي بخشي از
قوهی مجريه است و در نتیجه دعاوی ابطال جايگاه مهمي در نظريهی سنتي حقوق اداری اين
کشور به خود اختصاص داده است ،در الگوی آلمان دادگاههای اداری بخشي از قوهی قضايیه
هستند ،بنابراين محدوديتهای شورای دولتي را ندارند .به همین علت در آلمان و بهتبع آن در
اسپانیا دادگاههای اداری هنگام رسیدگي به دعاوی علیه دولت ،در واقع به دعاوی کامل
رسیدگي ميکنند و عالوهبر صالحیت ابطال اعمال اداری ،دارای تمام اختیاراتي هستند که
دادگاههای عمومي در رسیدگيهای قضايي برخوردارند .با اين حال ،نظام عدالت اداری ايران
از ظرفیتهای الگوی آلمان بهرهی چنداني نبرده و خود را درون حصارهای بلند دعوای ابطال
که جايگاه رفیعي در الگوی فرانسه دارد ،محصور کرده است.

درآمدی تطبیقی بر ضرورت توسعهی دعاوی کامل در حقوق اداری ایران

311

نتیجهگیری
دعوای کامل نوعي از دعوای اداری است که در آن دادگاه اداری ميتواند پس از رسیدگي به
موضوع ،عالوهبر ابطال عمل اداری ،اداره را به جبران خسارت ،پرداخت مال ،انجام يک اقدام
خاص يا اعادهی وضع سابق محکوم کند .در اين معنا ،دعوای کامل مقابل دعوای ابطال قرار
ميگیرد که در آن دادگاه اداری محدود به اعالم مغايرت عمل اداری با قانون و در نهايت ابطال
عمل اداری مزبور است .محدوديت دادگاه اداری به دعوای ابطال ريشه در سنت انقالبي فرانسه
دارد که براساس آن قضات از دخالت و مزاحمت در امور اداره منع شده بودند .اين دعوا که
مدتهای زيادی بر عرصهی حقوق اداری فرانسه و بهتبع آن حقوق اداری قارهای سیطره داشت،
در پرتو تحوالت مربوط به روابط دولت و شهروند مورد انتقاد برخي حقوقدانان بزرگ همچون
هوريو و ريورو قرار گرفت .همچنین ،تغییر پارادايم در حقوق اداری آلمان و کنارهگیری از سنت
فرانسوی و پذيرش دعوای کامل در دادگاههای اداری موجب شد کشورهايي همچون اسپانیا و
بهتبع آن تعداد زيادی از کشورهای آمريکای التین دعاوی کامل را مورد پذيرش قرار دهند .تغییر
پارادايم در حقوق اداری آلمان حتي بر حقوق اداری فرانسه نیز مؤثر بود و اين کشور را واداشت
تا دعاوی ابطال را از طريق پذيرش امکان الزام اداره توسط دادگاه اداری تا حدودی به دعاوی
کامل نزديک کند و حوزهی دعاوی کامل را گسترش دهد.
رويکرد نوين حقوق اداری به پذيرش بیش از پیش دعاوی کامل را ميتوان با توجه به
مفاهیمي همچون اقتصاد آيین دادرسي و نظارت قضايي مؤثر توجیه کرد .بهويژه در کشورهايي
مثل اسپانیا و ايران که دادگاه اداری درون قوهی قضايیه ايجاد ميشود ،پذيرش دعاوی کامل
اصوالً با موانع خاصي مواجه نیست ،چراکه نزع صالحیت رسیدگي به دعاوی کامل از ديوان
عدالت اداری و واگذاری آن به دادگاههای عمومي در اصل به معنای نزع اين اختیار از يک
بخش از دادگستری و واگذاری آن به بخش ديگری از دادگستری است .ديوان عدالت اداری
ايران نهادی اجرايي و اداری نیست که نتوان رسیدگي کامل را به آن واگذار کرد ،بلکه نهادی
قضايي در دل قوهی قضايیه است که قانونگذار اساسي آن را جزوی از دادگستری قلمداد کرده
و در صدر اصل  176رسیدگي به شکايات مردم و احقاق حقوق آنها را از وظايف ذاتي آن
برشمرده است.
با همهی اين اوصاف ،قانونگذار عادی در قوانین سهگانهای که در خصوص ديوان عدالت
اداری در سالهای  1635 ،1631و  1631وضع کرده است ،با بدبیني به ديوان عدالت اداری و
با اعتماد بیشازحد به نظريات سنتي حقوق اداری فرانسه و بيتوجهي به تحوالتي که در خود
فرانسه و نیز در کشورهايي همچون آلمان و اسپانیا در خصوص دعاوی کامل و احقاق حقوق
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مردم در دادگاههای اداری صورت گرفته است ،نظام عدالت اداری ايران را تقريباً به دعاوی
ابطال محدود کرده و تنها در آخرين ارادهی خود ،در ذيل مادهی  36قانون تشکیالت و آيین
دادرسي ديوان عدالت اداری بهصورت بسیار محدود ،دعوای کامل را شناسايي کرده است.
بدينترتیب ،در غیاب دعاوی کامل ،نظام عدالت اداری ايران به نظامي ناکارامد در احقاق
حقوق اشخاص بدل شده که هنر عمدهی آن مغايرت سنجي عمل اداری يکجانبه با الزامات
قانوني و در نهايت ابطال آن است .در وضعیت کنوني بهنظر ميرسد ديوان عدالت اداری ايران
بیشتر ديوان ابطال اعمال اداری است و توانايي الزم را برای برقراری عدالت اداری را آنگونه
که انتظار ميرود ،ندارد.
با توجه به رويکرد کشورهای مختلف از جمله فرانسه ،آلمان و اسپانیا به پذيرش دعاوی
کامل در دادگاههای اداری و با توجه به اينکه تأکید بسیار زياد بر دعاوی ابطال مربوط به
رويکردهای سنتي حقوق اداری است که از مدتها پیش در فرانسه و در برخي کشورهای
تأثیرگذار در حال افول است ،بهنظر ميرسد حقوق اداری ايران بايد به سمت تأکید بیشتر بر
دعاوی کامل پیش رود و حداقل همانند فرانسه با واگذاری صالحیت رسیدگي به دعاوی
مربوط به قراردادهای اداری و دعاوی مسئولیت دولت و افزايش اختیارات ديوان عدالت اداری
در حلوفصل دعاوی به اين رويکرد جديد حقوق اداری واکنش مثبت نشان دهد .البته روشن
است که شناسايي صالحیت رسیدگي به دعاوی قراردادهای اداری و دعاوی مسئولیت دولت و
افزايش اختیارات ديوان در صدور آرا فراتر از ابطال و الزام ،نیازمند تقويت ساختاری و
غیرساختاری ديوان عدالت اداری است و در گرو مطالعات بیشتر و دقیقتر تجربیات ساير
کشورها در اين زمینه است.
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یادداشتها
contentieux de l'annulation.
contentieux de la pleine jurisdiction.
contentieux de l'interprétation.
contentieux de la repression.
erga omnes.
economía procesal.
cambio de paradigm.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
installation classée pour la protection de l'environnement.
Contentieux des édifices menaçant ruine.
injunction.
tutela judicial efectiva.
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8.
9.
10.
11.
12.

 .16البته از نظر ما رسیدگي ديوان عدالت به دعاوی استخدامي به معنای رسیدگي ديوان به قراردادهای
اداری نیست ،چراکه «اقسام مختلف استخدام حتي در قالب قراردادی آن وضعیتهای خاص
قانونند که شرايط ،احکام و آثار آن را قانونگذار مشخص ميکند و ارادهی اشخاص در تعیین و
تغییر آنها تأثیر ندارد» (نجابتخواه و فقیه الريجاني.)122 :1635 ،
 .12ياوری نیز نظر مشابهي دارد .از نظر وی« :قانون شورای دولتي  1663بدون توجه به موانع و
مشکالتي از اين قبیل تصويب گرديده و بعداً که موانع و مشکالت مزبور احساسشده از اجرای
قانون مزبور خودداری نمودهاند و در مدت  13سالي که از تاريخ تصويب اين قانون ميگذرد
اقدامي در زمینهی اجرای آن نشده است» (ياوری.)23-25 :1657 ،
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سازوكار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر
مقررات دولتی از بستر نظارت ديوان عدالت اداری
**2

خيراهلل پروين ، *1محمد امين ابريشمي راد
 .1استاد حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

 .2دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
دريافت9911/9/91 :

پذيرش9911/5/71 :

چكيده
پيشبيني نکردن سازوكارهايي منظم و مستمر بهمنظور اعمال نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر
انطباق مقررات دولتي با موازين شرع سبب شده است تا سازوكار اظهارنظر فقهاي شورا در
خصوص استعالمات ديوان عدالت اداري ،مهمترين و باثباتترين سازوكار در اين زمينه بهشمار
آيد .بر اين اساس ،بر طبق رويهي موجود هر گاه از يکي از مقررات دولتي در ديوان شکايت شود
و تمام يا بخشي از استنادات شاكي مبني بر مغايرت آن مقرره با «موازين شرع» باشد ،موضوع
بهمنظور اظهارنظر براي فقهاي شوراي نگهبان ارسال ميشود و بررسي قانوني بودن موضوع و
انشاي رأي توسط ديوان پس از اظهارنظر فقها صورت ميگيرد .در قالب پژوهشي توصيفي –
تحليلي و با تأملي بر نظرهاي فقهاي شوراي نگهبان و آراي ديوان عدالت اداري در اين زمينه اين
نتيجه بهدست آمد كه سازوكار موجود از نظر «عدم بررسي دقيق موضوع شکايت در ديوان ،قبل از
ارسال مقرره براي فقهاي شوراي نگهبان»« ،بهرهمند نبودن نظارت فقهاي شوراي نگهبان از ابزارها و
الزامات دادرسي» و نيز «وابسته بودن اظهارنظر شرعي فقهاي شورا به اظهارنظر قانوني توسط
ديوان» ،واجد اشکاالت و اختالالتي است .ازاينرو بهمنظور رفع اشکاالت و اختالالت مطروحه،
تحقق كامل حاكميت قانون ،رعايت سلسلهمراتب هنجارها ،كم كردن از اطالۀ دادرسي و عدم
تحميل هزينههاي زائد يا مازاد به نهادهاي مرتبط با نظارت شرعي و قانوني ،پيشبيني تقدم
رسيدگي ديوان نسبت به رسيدگي فقهاي شورا بهعنوان يك ضرورت پيشنهاد شد.
واژگان كليدی :ديوان عدالت اداري ،فقهاي شوراي نگهبان ،مقررات دولتي ،نظارت قانوني،
هيأت عمومي ديوان.

**

نويسندهي مسئول

*E-mail: khparvin@yahoo.com
E-mail: abrishami.law@gmail.com
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مقدمه
اصل  4قانون اساسي 1بر ابتناي كليهي قوانين و مقررات حاكم در نظام جمهوري اسالمي
ايران بر موازين شرع تأكيد كرده است .عبارت ذيل اين اصل نيز صالحيت رسيدگي به انطباق
قوانين و مقررات با موازين شرع را بر عهدهي فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است .از سوي
ديگر ،به موجب اصل  171قانون اساسي 2امکان طرح شکايت از مقررات مخالف با «قوانين» و
«مقررات اسالمي» در ديوان عدالت اداري فراهم شده است.
با توجه به امکان طرح شکايت از مقررات مغاير با قانون يا شرع در ديوان عدالت اداري 3و
از سوي ديگر ،نظر به اينکه صالحيت اظهارنظر در خصوص شرعي بودن يك مقرره با فقهاي
شوراي نگهبان است ،براساس رويهي قانوني ،رئيس ديوان آن دسته از شکاياتي را كه تمام يا
بخشي از استنادات شاكي حاكي از مغايرت مقررهي دولتي با موازين شرع باشد ،جهت اظهارنظر
براي فقهاي شورا ارسال ميكند .ازاينرو براساس رويهي موجود ،درصورتيكه شاكي عالوهبر
استناد به مغايرت با موازين شرع ،در استنادات خودش به مغايرت مقرره با قانون نيز اشاره كرده
باشد ،پس از اظهارنظر فقهاي شورا ،هيأتهاي تخصصي و عمومي ديوان به بررسي قانوني بودن
آن موضوع ميپردازند و در غير اين صورت ،هيأت عمومي نظر فقهاي شوراي نگهبان را اعالم
خواهد كرد.
بررسي روند شکايات مطرحشده در ديوان عدالت اداري و ارسالشده براي فقهاي شوراي
نگهبان گوياي آن است كه پس از صدور نظريهي تفسيري شوراي نگهبان به شمارهي
 01/21/1271مورخ  4 1301/2/10كه اثر نظر فقهاي شورا را «ابطال از زمان تصويب» دانست،
ميزان شکايات مطروحه در ديوان كه جهت مغايرت آنها مغايرت با موازين شرع بوده ،افزايش
چشمگيري داشته است .با شناخته شدن اين ظرفيت ،اين روند در دههي  1311به اوج خود
رسيد و روزبهروز بر تعداد پروندههايي كه جهت شکايت آنها مغايرت با موازين شرع است،
افزوده شده است 5.اين در حالي است كه آسيبشناسي سازوكار موجود گوياي اشکاالت و
ضعفهاي مهمي است و اصالح آن را بهمنظور تأمين هرچه بهتر حاكميت قانون و سلسلهمراتب
هنجارها و از سوي ديگر جلوگيري از اطالهي دادرسي و تضمين هرچه بيشتر عدالت ضروري
مينمايد .براساس مقدمهي ذكرشده ،در اين پژوهش تالش خواهد شد تا مبتني بر مطالعاتي
توصيفي– تحليلي به پرسشهاي ذيل پاسخ داده شود:
سؤال اصلی:
سازوكار مطلوب نظارت فقهاي شوراي نگهبان از بستر ديوان عدالت اداري بر مقررات
دولتي چيست؟
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سؤال فرعی:
نواقص و خألهاي سازوكار موجود جهت نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي
چيست؟
فرضيهي نگارنده آن است كه بايد با اصالح قانون ديوان ،سازوكار الزم براي پيشينيسازي
رسيدگي قانوني توسط ديوان عدالت اداري بر رسيدگي شرعي توسط فقهاي شوراي نگهبان
فراهم شود.
در خصوص پيشينهي اين تحقيق ،بررسيهاي انجامگرفته گوياي آن است كه بررسي ابعاد
حقوقي سازوكار نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي جزء موضوعاتي است كه
كمتر مورد توجه قرار گرفته و با وجود انجام پژوهشهاي معدود در اين زمينه ،تاكنون مقالهي
جامعي كه با بررسي نظرهاي فقها در پاسخ به استعالمات ديوان ،اشکاالت سازوكار موجود را
استخراج و براي آنها راهکارهاي مشخصي را پيشنهاد كند ،نوشته نشده است .ازاينرو اين
پژوهش از اين نظر بديع است.
بهمنظور پاسخگويي به پرسشهاي اين تحقيق ،ابتدا به تبيين شيوهي جاري اعمال نظارت فقهاي
شوراي نگهبان بر مقررات دولتي از بستر ديوان عدالت اداري پرداخته ميشود (بند )1؛ سپس ،نواقص
و خألهاي سازوكار موجود بررسي ميشود (بند )2؛ در نهايت به جمعبندي و ارائهي الگوي مطلوب
پرداخته ميشود (بند .)3

 .1شيوهی جاری اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی
از بستر ديوان عدالت اداری
اهميت موازين شرع در انديشهي تدوينكنندگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
سبب پيشبيني اصل  4در منظومهي قانون اساسي شد .براساس منطوق اصل مزبور ،موازين
شرع از چنان اهميتي برخوردار است كه اطالق و عموم اصل  4بر همهي اصول قانون اساسي
و قوانين و مقررات ديگر حاكم دانسته شده است .با توجه به اهميت ويژهي اصل  ،4برخي آن
را بنياديترين اصل قانون اساسي معرفي كردهاند (يزدي .)75 :1375 ،همچنين ،برخي بيان
گسترهي اين اصل نسبت به همهي اصول قانون اساسي را موجب فراقانون اساسي 6شناخته
شدن آن دانستهاند (كعبي ،1314 ،ج .)232 :1
اصول مختلف قانون اساسي تحقق هدف مذكور در اصل  4را بر عهدهي شش نفر از
فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز كه انتخاب آنها با مقام رهبري است ،قرار
دادهاند 7.البته ،تاكنون فقهاي شوراي نگهبان بهمنظور نظارت بر مقررات دولتي ،سازوكار فراگير
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و فعالي نداشتهاند؛ بلکه در عمل ،تنها امکان نظارت بر آن دسته از مقرراتي كه شخصي ابطال
آنها را بهسبب مغايرت با موازين شرع از ديوان مطالبه كند ،فراهم شده است .در اين
خصوص ،ابتدا در مادهي  25قانون ديوان عدالت اداري–مصوب  -1361و سپس در مادهي 41

قانون ديوان عدالت اداري -مصوب  -1305بر صالحيت فقهاي شوراي نگهبان جهت رسيدگي
به مقررات مغاير با موازين شرع تصريح شد .در قانون فعلي ديوان نيز در تبصرهي  2مادهي 04

و مادهي  07قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري– 0مصوب  -1312بر اين
نکته تأكيد شده است.
با وجود توجه قانونگذار عادي بر لزوم اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص آن
دسته از مقرراتي كه تقاضاي ابطال آنها به استناد مغايرت با موازين شرع ميشود ،تاكنون
ضوابط و دقايق مرتبط با شيوهي نظارت اين دو مرجع مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است .بر
اين اساس ،در رويهي موجود ،پس از اينکه براساس مادهي  01قانون تشکيالت ديوان ،درخواست
ابطال مقررات در هيأت عمومي به ديوان ارسال ميشود 1،رئيس ديوان درخواستهاي مزبور را به
دفتر هيأت عمومي ارسال ميكند .در اين مرحله ،مدير دفتر هيأت عمومي مکلف است تا
درخواستهاي واصله را از نظر رعايت الزامات قانوني مورد نظارت قرار دهد و در صورت
ضرورت ،حسب مورد قرار مربوطه را صادر كند (مادهي  .)01از سوي ديگر ،مدير دفتر هيأت
عمومي مکلف است تا نسخهاي از درخواست و ضمايم آن را براي مرجع تصويبكننده،
ارسال كند تا آن مرجع ظرف مدت يكماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند (مواد  02و .)03
پس از اين مرحله ،به موجب مادهي  04قانون تشکيالت ديوان درصورتيكه تقاضاي ابطال
مصوبه به استناد مغايرت با قانون شده باشد ،آن مصوبه جهت بررسي به هيأتهاي تخصصي
ارسال خواهد شد؛ و درصورتيكه تقاضاي ابطال مصوبه به استناد «مغايرت با موازين شرع» يا
«مغايرت با موازين شرع و قانون» شده باشد ،به موجب تبصرهي  2مادهي مزبور ،موضوع
بهمنظور اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود و نظر فقهاي شورا براي هيأتهاي تخصصي
و هيأت عمومي ديوان الزماالتباع است .عالوهبر اين ،براساس بند «و» مادهي « 15آييننامهي
ادارهي جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري» -مصوب « -1312در
مواردي كه در جريان رسيدگي به موضوع در هيأت تخصصي ،اعالم مغايرت مصوبه با شرع نيز
واصل شود مراتب ابتدا به رئيس ديوان منعکس ميشود تا مراتب مغايرت يا عدم مغايرت
مصوبهي موضوع درخواست ابطال با شرع ،از شوراي نگهبان استعالم شود .پس از وصول
نظريهي شوراي نگهبان ،پرونده به هيأت تخصصي مربوط اعاده و ارجاع ميشود تا حسب مورد
اتخاذ تصميم الزم بهعمل آيد».
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براساس رويهي موجود ،پس از طي مراتب گفتهشده ،درصورتيكه اظهارنظر در خصوص
مقررهاي در صالحيت فقهاي شوراي نگهبان باشد و استنادات شاكي تماماً يا بعضاً ناظر بر
مغايرت مقرره با موازين شرع باشد ،درخواست شاكي و پاسخ مشتکيعنه (در صورت وجود)
طي نامهاي از سوي رئيس ديوان براي دبير شوراي نگهبان ارسال ميشود 11.در اين مرحله ،دبير
شوراي نگهبان براساس رويهي داخلي آن شورا ،استعالمات ديوان را جهت اظهارنظر براي
بازوهاي مشورتي حقوقي و فقهي آن شورا ارسال ميكند .پس از بررسي موضوع شکايت و
تهيهي گزارش حقوقيِ «پژوهشکدهي شوراي نگهبان» و گزارش شرعيِ «مجمع مشورتي فقهي
شوراي نگهبان» و ارسال آنها براي فقهاي شورا ،فقها اقدام به برگزاري جلسه و اظهارنظر در
خصوص پروندههاي ارسالي ميكنند .در نهايت ،نظر فقهاي شورا طي نامهاي از طرف دبير يا
قائممقام دبير شوراي نگهبان خطاب به رئيس هيأت عمومي ديوان براي آن مرجع ارسال
11

ميشود.

پس از كسب نظر فقهاي شوراي نگهبان نيز حسب مورد ،موضوع در هيأتهاي تخصصي
يا هيأت عمومي ديوان مطرح خواهد شد .توضيح آنکه ،درصورتيكه نظر فقهاي شورا مبني بر
مغايرت مصوبهي موضوع شکايت با موازين شرع باشد يا موضوع از سوي هيأت تخصصي
نيازمند طرح در هيأت عمومي از نظر مغايرت با قانون نيز تشخيص داده شود ،رأي مربوط
توسط هيأت عمومي ديوان انشاء خواهد شد .در غير اين صورت ،هيأت تخصصي براساس
مادهي « 33آييننامهي ادارهي جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري»- 12مصوب  -1312و به استناد نظر فقهاي شورا ،رد شکايت بهواسطهي وارد نبودن
ادعاي مغايرت مقرره با موازين شرع را انشاء خواهد كرد.
با مشخص شدن شيوهي جاري اعمال نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي -در
مواردي كه از آن مقررات در ديوان شکايت شده باشد -و اقداماتي كه ديوان عدالت اداري در
اين فرايند مکلف به انجام دادن آنهاست ،در ادامه نواقص و خألهاي سازوكار موجود تبيين
ميشود تا زمينهي ارائهي الگويي مطلوب فراهم شود.

 .2نواقص و خألهای سازوكار موجود
با بررسي استعالمات ديوان عدالت اداري از فقهاي شوراي نگهبان ،نظرهاي فقهاي شوراي
نگهبان و همچنين آراي هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان در خصوص پروندههاي
مربوط ،نواقص و خألهايي در سازوكار موجود و شيوهي هماهنگي ديوان و فقهاي شورا مشاهده
ميشود .عطف توجه به نواقص و خألهاي مذكور و تبيين دقايق و ظرافتهاي رابطهي ديوان
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و فقهاي شورا در اين زمينه ميتواند مقدمهاي باشد تا ضمن كاهش آسيبهاي اين سازوكار و
منطبقتر كردن آن با قانون اساسي ،اشکاالت مرتبط با رعايت سلسلهمراتب هنجارها و اطالهي
دادرسي به حداقل برسد .ازاينرو در اين بند نواقص و خألهاي سازوكار موجود بهمنظور
اعمال نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي از طريق بستر ديوان عدالت اداري
بررسي ميشود.

2ـ .1عدم بررسی دقيق موضوع شكايت در ديوان ،پيش از ارسال مقرره
براي فقهاي شوراي نگهبان
الف) با توجه به اصل  4قانون اساسي كه صالحيت فقهاي شوراي نگهبان را منحصر در
تطبيق «قوانين» و «مقررات» با موازين شرع دانسته و بر اين اساس ،در سازوكار پيشبينيشده
در قانون تشکيالت ديوان نيز ،تنها به صالحيت نظارتي فقها در زمينهي انطباق «مقررات
دولتي» با موازين شرع اشاره شده است ،در حال حاضر فقهاي شورا در زمينهي موضوعات
قابل طرح در شعب ديوان (شکايت از اقدامات و تصميمات موردي) واجد صالحيت نيستند و
علياالصول در اين موارد نبايد اين قبيل پروندهها براي فقهاي شورا ارسال شوند .اين در حالي
است كه تشخيص خواستهي واقعي شاكي تنها با بررسي دقيق موضوع شکايت و مطالعهي
درخواست ايشان حاصل ميشود و با بررسي اجمالي توسط مدير دفتر هيأت عمومي و رئيس
ديوان اين مقصود حاصل نخواهد شد .در اين شرايط ،ممکن است شاكي تقاضاي ابطال
مقررهاي را از ديوان كند و حال آنکه بررسي پرونده گوياي آن است كه در واقع شکايت شاكي
از اقدام مرجع طرف شکايت بوده است .بنابراين ،بهتر است بهمنظور جلوگيري از ايجاد تراكم
پروندهها در ديوان و طي فرايند زمانبر نظارت فقهاي شورا بر مقررات دولتي ،ديوان پيش از
ارسال درخواست شاكي براي فقهاي شورا از متوجه بودن شکايت نسبت به مقررهي مزبور
اطمينان حاصل كند.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «بند  3مصوبهي مورخ  1306/3/1شوراي عالي شهرسازيو معماري ايران و بند  1صورتجلسهي  1311/5/11كميسيون مادهي  5شوراي عالي
شهرسازي و معماري قم» ،فقهاي شورا موضوع شکايت شاكي را «اقدام شهرداري»
دانستند و در نظر خود بر اين مطلب تأكيد كردند كه ...« :در مورد تملك ملك شاكي
چنانچه متقاضي مدعي وقوع تخلف از موازين شرعي يا قانوني توسط شهرداري است
ميتواند به مرجع صالح قضايي مراجعه نمايد».
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 در پروندهي تقاضاي ابطال «بند مشاغل قابل احراز در مصوبهي شمارهي  242مورخ 1313/3/10شوراي برنامهريزي آموزشي و درسي علمي-كاربردي» ،فقهاي شورا اظهار
داشتند كه« :مصوبهي مذكور خالف موازين شرع دانسته نشد و شامل آقاي  ...نميشود
14

و اگر تخلفي صورت گرفته باشد ربطي به مصوبه ندارد».

ب) با عطف توجه به مادهي  05قانون تشکيالت ديوان 15،رسيدگي به درخواست ابطال
مقررات دولتي تنها در صورتي ممکن است كه آن مقررات منتفي نشده باشند و همچنان واجد
اثر باشند .لذا ،الزم است تا پيش از ارسال مقررات بهمنظور اعالم نظر فقهاي شورا ،منتفي شدن
يا نشدن مقررات در ديوان بررسي و احراز شود و درصورتيكه موضوع شکايت منتفي شده
باشد ،از ارسال آن براي فقهاي شورا خودداري بهعمل آيد.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «مصوبهي سيوچهارمين جلسهي شوراي عالي نظام پزشکيمورخ  ،»1306/6/11با اينکه مصوبهي مزبور قبالً لغو و اساساً رسيدگي به آن منتفي شده
بود ،ديوان شکايت از اين مصوبه را بهمنظور اظهارنظر شرعي براي فقهاي شورا ارسال
كرد .در اين خصوص ،فقهاي شورا نيز اظهار داشتند كه« :با عنايت به نامهي شمارهي
 10/71177مورخ  1301/12/21رئيس شوراي عالي نظام پزشکي مصوبهي مورد
شکايت لغو گرديده است ،بنابراين موجبي براي اظهارنظر نيست».

16

نکتهي مهم در خصوص پروندهي مورد اشاره اين است كه هيأت عمومي ديوان پس از
اظهارنظر فقهاي شورا اقدام به صدور قرار رد درخواست كرده و در رأي خود به نظر فقهاي
شورا حتي اشاره هم نکرده است 17.اين رأي گوياي آن است كه از نظر خود ديوان نيز
تصميمگيري در خصوص اين موضوع در صالحيت خود ديوان بوده است .ازاينرو بهتر بود
پيش از ارسال مقرره براي فقهاي شورا و طي فرايند طوالنيتر ،خود ديوان اقدام به بررسي
موضوع و اعالم نظر در اين زمينه ميكرد.
ج) عالوهبر موارد قبل ،بررسي آراي هيأت عمومي ديوان گوياي آن است كه اين مرجع ،در
مواردي با اين استدالل كه مقررهي موضوع شکايت واجد هيچ حکم يا قاعدهي خاص و جديدي
نيست ،از رسيدگي به موضوع شکايت خودداري كرده است .ازاينرو در اين موارد الزم است تا
پيش از ارسال مقرره براي اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان ،موضوع توسط ديوان بررسي و تعيين
تکليف شود.
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نمونه پرونده:

 در پروندهي تقاضاي ابطال «بخشنامهي شمارهي 1111/121/111 – 1173/1612/5معاونت اداري و مالي قوهي قضاييه» ،فقهاي شورا تصريح داشتند كه« :بخشنامهي
مذكور بالذات خالف موازين شرع تشخيص داده نشد ،تشخيص خالف قانون بودن با
آن ديوان محترم است» 10.اما هيأت عمومي ديوان اساساً موضوع آن بخشنامه را قابل
طرح در هيأت عمومي ديوان تشخيص نداد .در نظر مذكور آمده است« :نظر به اينکه
در بخشنامهي شمارهي  ...معاون اداري و مالي قوهي قضاييه جدول شمارهي 16
اليحهي بودجه سال  1311جهت اجرا ابالغ شده است و فينفسه متضمن وضع قاعده
نيست ،بنابراين قابل رسيدگي و صدور رأي در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
11

تشخيص نشد».

بنا بر آنچه گفته شد ،مي توان نتيجه گرفت كه بهمنظور جلوگيري از اطالهي دادرسي و
طي نکردن فرايند طوالني و زمان بر رسيدگي توسط فقهاي شوراي نگهبان و سپس اعالم
رأي توسط هيأت عمومي يا هيأتهاي ت خصصي ديوان ،بايد از طريق رسيدگي ابتدايي
درخواست هاي واصله در ديوان و صدور اخطارها يا قرارهاي الزم توسط آن مرجع ،اقدام به
كم كردن اطاله ي دادرسي و جلوگيري از تحميل پرونده هاي بالوجه به فقهاي شورا كرد .اين
در حالي است كه براساس رويهي موجود ،دفتر هيأت عمومي و رئيس ديوان تنها بهصورت
اجمالي به رعايت شرايط شکلي در درخواستهاي واصله مي پردازند و بدينسبب بررسي
ابعاد جزئي تر موضوع مغفول مي ماند .در اين خصوص ،نکته ي ديگري كه بررسي دقيق
موضوع شکايت در ديوان ،پيش از ارسال مقرره براي فقهاي شورا را ضروري مينمايد ،اين
است كه هرچند صالحيت نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان به استناد اطالق و عموم
اصل  4قانون اساسي هيچ محدوديتي ندارد (پروين و همکاران ،)124 :1311 ،سازوكار
نظارت شرعي پيشبيني شده در قانون تشکيالت ديوان ،تنها به حدود صالحيت هيئت
عمومي ديوان عدالت اداري منحصر است( .آيينهنگيني .)40 :1315 ،ازاينرو ديوان تنها
مي تواند ابطال آن دسته از مقررات مغاير شرع را كه رسيدگي قانوني به آنها در صالحيتش
باشد 21،اعالم كند .درصورتي كه شکايتي خارج از حدود صالحيت آن مرجع طرح شود ،بايد
پيش از ارسال آن مقرره براي فقهاي شورا ،رأساً قر ار عدم صالحيت صادر شود كه اين
فرض نيز لزوم رسيدگي دقيق به موضوع شکايت در ديوان ،قبل از ارسال مقرره براي فقهاي
شوراي نگهبان را ضروري مينمايد.
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2ـ .2بهرهمند نبودن نظارت فقهاي شوراي نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی
الف) يکي از ويژگيهاي مثبت مراجع قضايي اين است كه اين مراجع ميتوانند با بهرهگيري
از ظرفيتهاي قانوني و بهمنظور كشف حکم يا موضوع ،دستورهاي الزم را به مراجع اداري
مرتبط با موضوع شکايت بدهند .بر اين اساس ،در قانون تشکيالت ديوان ظرفيتهاي ويژهاي
براي ديوان در نظر گرفته شده است تا آن مرجع بتواند به كشف حقيقت بپردازد .براي نمونه،
براساس مادهي  44قانون تشکيالت ديوان ،رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان ميتوانند
كليهي واحدهاي دولتي ،شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها را مکلف سازند
تا اسناد و پروندههاي موردنياز ديوان را براي آن مرجع ارسال كنند و استنکاف از اين درخواست
ميتواند به صدور حکم انفصال موقت يا كسر از حقوق و مزايا منجر شود .اين در حالي است كه
در قوانين موجود ،چنين ظرفيتهايي براي فقهاي شوراي نگهبان پيشبيني نشده و در عمل فقهاي
شورا نميتوانند مانند ديوان به اسناد و مدارك موردنياز جهت اظهارنظر در خصوص شکايات
واصله دسترسي داشته باشند .بنابراين ،عالوهبر اينکه اين موضوع ميتواند دقت در رسيدگي توسط
فقهاي شورا را كاهش دهد ،بعضاً مانع از امکان اظهارنظر شرعي توسط آنان شده است .از سوي
ديگر ،اين عامل سبب شده تا در عمل ،فقهاي شورا بهمنظور اخذ مدارك و مستندات موردنياز براي
اظهارنظر خود به ديوان وابسته باشند كه از اين نظر سازوكار موجود به افزايش اطالهي دادرسي
منجر شده است .توجه به رويهي جاري كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد ،نيز گوياي آن است
كه مواردي كه تاكنون فقهاي شورا سند يا مدرك خاصي را بهمنظور اظهارنظر ضروري دانسته و
آن را از دستگاه خاصي تقاضا كردهاند ،آن دستگاه خود را مکلف به تبعيت از درخواست مزبور
ندانسته و پس از پيگيري موضوع توسط ديوان امکان اظهارنظر در آن خصوص فراهم شده است.
مبتني بر نکات ذكرشده ،درصورتيكه ديوان بهصورت ابتدايي به بررسي تقاضاي ابطال
مقررات دولتي بپردازد ،تا حدود زيادي متوجه كمبود اسناد و مدارك موردنياز براي اتخاذ
تصميم خواهد شد .در نتيجه ،زمانيكه ديوان به از فقهاي شورا استعالم ميكند ،علياالصول
پروندۀ ارسالي كامل است و اظهارنظر فقها متوقف بر اخذ سند يا مدرك خاصي نخواهد بود.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «بند  2نامهي شمارهي  42/2/211312مورخ  1313/3/11ادارهيكل امور دانشآموختگان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري» ،در نامهي دبير شوراي
نگهبان به رئيس هيأت عمومي ديوان اينگونه بيان شده است« :با توجه به اينکه عليرغم
پيگيري از وزارت علوم اوراق الزم به اين شورا ارسال نگرديد ،الزم است وزارت علوم
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مجوز آن وزارت و نامههاي مذكور در نامهي به شماره  ...و همچنين اليحهي دفاعيهي
21

خود را رسماً به آن ديوان ارسال نمايد تا اظهارنظر ممکن گردد».

 در پروندهي تقاضاي ابطال «بند  1مصوبهي مورخ  1303/6/11شوراي شهرزرينشهر» ،فقهاي شورا اظهار داشتند« :نظر به اينکه مصوبهي شوراي شهر زرينشهر
22

ضميمه نميباشد ،مصوبهي مذكور به اين شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد».

 در پروندهي تقاضاي ابطال «مصوبهي  3164مورخ  1305/7/3سازمان ملي زمين ومسکن» ،فقهاي شورا بيان داشتهاند« :پرونده ناقص ميباشد و شاكي مدعي مطلبي
ميباشد كه اسناد آن در پرونده موجود نميباشد و نحوهي مبايعه و معامله نيز چندان
روشن نميباشد و صورتجلسهي تفکيکي ادعاشده در پرونده موجود نيست .بنابراين
23

الزم است مدارك مذكور ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد».

24

ب) ملزم نبودن فقهاي شوراي نگهبان به رعايت اصول بنيادين دادرسي مانند اصل تناظر

نيز از ديگر موضوعاتي است كه مقدم ساختن نظارت ديوان بر نظارت فقهاي شورا را توجيه
ميكند .در اين زمينه ،در راستاي ايجاد امکان دفاع براي مرجع واضع مقررهي موضوع شکايت،
براساس رويهي قانوني دفتر هيأت عمومي به محض دريافت درخواست ابطال مقررات،
نسخهاي از آن را براي مرجع واضع آن مقرره ارسال ميكند .اين در حالي است كه در اين
مرحله دفتر هيأت عمومي بهصورت دقيق و كامل به صحتسنجي اطالعات مقرر در
درخواست شاكي نميپردازد و اين موضوع ممکن است سبب تضييع حق دفاع توسط مرجع
واضع مقرره را فراهم كند .توضيح آنکه ،درصورتيكه شاكي ،مرجع واضع مقرره (طرف
شکايت) را اشتباه معرفي كند و دفتر هيأت عمومي متوجه اين اشتباه نشود ،در اين صورت،
متن درخواست براي مرجع اعالمشده ارسال ميشود و پس از اتمام مهلت قانوني براي ارائهي
اليحهي دفاعيه ،پرونده بهمنظور رسيدگي به موضوع مغايرت شرعي براي فقهاي شورا ارسال
ميشود .ازاينرو در اين فرض ،مرجع واقعي واضع مقرره از طرح شکايت در ديوان مطلع
نخواهد شد و در نتيجه امکان دفاع را از دست خواهد داد.
مهمتر آنکه ،درصورتيكه فقهاي شوراي نگهبان در جريان رسيدگي به آن پرونده ،متوجه
اشتباه بودن طرف شکايت شوند ،هيچ تکليفي براي بازگرداندن آن پرونده به ديوان و عدم
اظهارنظر در آن خصوص ندارند؛ بلکه با ورود ماهوي به موضوع اقدام به اعالم نظر در آن
زمينه ميكنند .اين در حالي است كه اگر در جريان رسيدگي در ديوان ،چنين اشتباهي كشف
شود ،با عطف توجه به تبصرهي مادهي  01قانون تشکيالت ديوان كه مقرر ميدارد« :ساير مقررات
مربوط به تنظيم ،ارسال و ثبت دادخواست ... ،در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است»؛
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و با توجه به بند «پ» مادهي  53قانون مزبور 25كه متوجه نبودن شکايت نسبت به طرف
شکايت را سبب رد شکايت دانسته است ،بايد انتظار داشت كه در اين موارد قرار رد شکايت
صادر شود.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «مادهي  5آييننامهي اجرايي مادهي  3قانون بيمهي اجباريخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» ،درحاليكه
مصوبهي موضوع شکايت مصوب «هيأت وزيران» بوده ،اما شاكي طرف دعواي خود را
«شوراي عالي بيمه» معرفي كرده است .اتفاقاً در پروندهي مزبور« ،شوراي عالي بيمه» به
استناد همين اشتباه شاكي ،در اليحهي دفاعيهي خود تقاضاي رد درخواست را داده است،
وليکن فقهاي شورا بدون توجه به اين نکته اقدام به بررسي موضوع و اعالم نظر در آن
26

خصوص كردهاند.

2ـ .3وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهاي شورا به اظهارنظر قانونی توسط ديوان
الف) با تشکيل نظام جمهوري اسالمي ايران ،ابتناي قوانين كشور بر پايهي موازين شرع يکي
از اهداف و مباني نظام قلمداد شد و نظم حقوقي حاكم بر كشور بر پايهي موازين شرع شکل
گرفت .بنابراين ،ميتوان گفت كه پس از پيروزي انقالب اسالمي ،هيچيك از ضوابط اجتماعي كه
در قالب قانون و توسط مجلس پيشبيني شدهاند ،با وجود اعمال نظارتهاي شرعي بر آنها مغاير
با موازين شرع نيستند .حتي در خصوص مواردي كه مصوبهاي با تأييد مجمع تشخيص مصلحت
نظام به نظام حقوقي كشور راه يافته باشد ،با توجه به شمول اصل  4قانون اساسي نسبت به اصل
 ،112آن موارد نيز نبايد مغاير با موازين شرع باشند (ارسطا)322 :1314 ،؛ موضوعي كه نظر
تفسيري شمارهي  4072مورخ  1372/4/21شوراي نگهبان 27بهصراحت بر آن تأكيد دارد.
از سوي ديگر ،با گسترش مفهوم حاكميت قانون ،در حال حاضر بسياري از اصول و
موازين شرعي در قامت قوانين موضوعه تجلي يافتهاند و بر اين اساس تمايز بين شرع و قانون
در نظام جمهوري اسالمي دشوار است .براي نمونه ،موضوعاتي مانند اصل «برائت» يا قاعدهي
«الضرر» كه اتفاقاً در پروندههاي متعددي بهعنوان مستند شاكي بهكار ميروند و در آن زمينه از
فقهاي شوراي نگهبان استعالم صورت ميگيرد ،بهترتيب در اصول  37و  41قانون اساسي
شناسايي شدهاند ،چراكه براساس نظريهي غالب« ،حکومت ميتواند آن دسته از احکام
اجتماعي اسالم را كه خود مجري آن است به قانون تبديل كند» (علياكبريان.)11 :1313 ،
با توجه به مقدمات ذكرشده ،در شرايط موجود تقدم بررسي قانوني بودن مفاد حکم نسبت
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به شرعي بودن آن يك ضرورت انکارناپذير بهشمار ميآيد ،چراكه با توسعهي جوامع بشري و
ورود دولتها به ساحتهاي مختلف زندگي شهروندان كه زماني حيطهي اختيارات انحصاري
آنها محسوب ميشد ،استناد كردن بهصورت بسيط و مستقيم به برخي قواعد و اصول شرعي
ميتواند سبب بروز تعارضاتي بين آن قاعده يا اصل با قوانين مصوب و مورد تأييد خود فقهاي
شوراي نگهبان شود .براي نمونه ،هرچند در دورهي زماني خاصي «اصل تسليط» مبناي دخل و
تصرف ارادي مردم در امالكشان محسوب ميشد ،در شرايط موجود كه تکاليف قانوني
متعددي در زمينههاي شهرسازي و ساختوساز براي مردم مشخص شده و اتفاقاً اين ضوابط
به تأييد فقهاي شوراي نگهبان نيز رسيدهاند ،سخن گفتن از اصل تسليط به معناي اوليهي آن
اشکال دارد .ازاينرو بهمنظور عدم بروز تعارض در نظرهاي فقهاي شورا و حفظ انتظام نظام
حقوقي كشور ،بايد در وهلهي اول موضوع قانوني بودن مقررات مورد نظارت قرار گيرد.
ميزان اهميت و انکارناپذير بودن اين ادعا بهحدي است كه همچنانكه اشاره شد ،براساس
رويهي جاري در شوراي نگهبان ،فقهاي شورا بهمنظور اعالم نظر شرعي خود ،تا حد امکان نظر
حقوقي كارشناسان پژوهشکدهي آن شورا را ،كه به بررسي قانوني استعالمات ديوان ميپردازند،
اخذ ميكنند و با عطف توجه به قوانين موجود اقدام به صدور نظر شرعي ميكنند .اين در حالي
است كه تشخيص انطباق مقررات با قانون علياالصول در صالحيت ديوان عدالت اداري است و
20

در اين موارد بايد زمينه را براي تبعيت فقهاي شورا از نظر ديوان فراهم كرد.

در اين خصوص ،بررسي رويهي موجود گوياي آن است كه فقهاي شورا در موارد متعددي
به لزوم تبعيت از نظر ديوان درزمينهي مغايرت با قانون التزام نداشتهاند و رأساً در نظرهاي
شرعي خود اقدام به انطباق مقررات با قانون كردهاند كه در اين موارد طبيعتاً هيأت عمومي
ديوان الزامي در پذيرش نظر آنها ندارد و ميتواند بنا به تشخيص خودش قانوني بودن يا
نبودن آن مقرره را بسنجد و براساس آن نظر مقررهي مزبور را ابطال كند يا رأي به رد شکايت
بدهد (واعظي .)143 :1300 ،در اين موارد ،گاهي فقها با استناد به مغايرت مقرره با قانون،
حکم بر مغايرت آن با موازين شرع دادهاند؛ و بعضاً با تشخيص اينکه مقرره در حدود قانون
بوده ،آن مقرره را مغاير با موازين شرع نشناختهاند ،حال آنکه در همهي اين موارد درست آن
است كه فقها از نظر هيأت عمومي ديوان بهعنوان مرجع صالح جهت تطبيق مقررات با قانون
تبعيت كنند.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «مصوبهي مورخ  1361/11/3شوراي عالي شهرسازي ومعماري» فقهاي شورا تصريح داشتهاند كه« :مصوبه  ...كه بهطور مطلق و بدون اشتراط به
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تقاضاى صاحبان زمينهاي فين براى استفاده از مزاياى ورود به محدودهي توسعه و
عمران شهر (مذكور در تبصرهي  4قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهاى دولتى
و شهرداريها مصوب  1367/0/21مجلس شوراى اسالمى) دادن  %51زمينهاى آنان را
بهصورت رايگان تصويب نموده است خالف شرع شناخته شد؛ زيرا تبصرهي فوقالذكر
تنها در برابر تقاضاى صاحبان زمين ،اجازه گرفتن مقدارى از زمين آنان را داده است.
بنابراين در مواردى كه هر يك از صاحبان زمينهاي فين متقاضى استفاده از مزاياى ورود
به محدودهي توسعهي عمران شهر نباشد ،گرفتن رايگان مقدار كمى هم از زمين او
21

خالف شرع است».

 در پروندهي تقاضاي ابطال «بخشنامهي شمارهي  53/121/234426مورخ 1314/4/2سازمان امور اراضي» فقهاي شورا مقرر داشتهاند كه« :منع نمودن نقلوانتقال مشاعي اراضي
مذكور در بخشنامهي مورد شکايت خالف موازين شرع شناخته شد ،عالوهبر اين خالف
نص مادهي ( )2قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب

فني – اقتصادي مصوب  1305/11/21مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ميباشد».

31

در پروندهي تقاضاي ابطال «تصويبنامهي شمارهي /132611ت52713ه مورخ 1314/11/12
هيأت وزيران» ،فقهاي شورا پس از تبيين موضوع شکايت شاكي و بيان فروض قانوني آن ،مقرر
داشتهاند كه ...« :بناءعليه مصوبهي مذكور هيچ ايراد شرعي يا قانوني نخواهد داشت» 31.البته در
استعالمات متعددي ،فقهاي شورا بهمنظور عدم اعالم نظر قانوني ،خالف شرع بودن مصوبهي
ارسالي را تابعي از اعالم خالف قانون بودن آن توسط ديوان اعالم كردهاند در اين موارد ،اگر
ديوان بر مغايرت آن مقرره با قانون حکم كند ،علياالصول بايد آن مقرره را مغاير با موازين
شرع نيز اعالم كند و بهتبع آن اثر رأي را عطف بماسبق نمايد.

32

نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «تبصرهي ذيل بند  1دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربريغيرمجاز موضوع مادهي  11قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
مصوب ( 1350/0/1موضوع مادهي  11تصويبنامهي شمارهي /51071ت37111ه مورخ
 1306/4/11هيأت وزيران)» ،فقهاي شورا بر اين نکته تأكيد كردهاند كه« :خالف شرع
بودن تفويض صالحيت «تشخيص مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز» به «سازمان امور
اراضي كشور» متوقف برخالف قانون بودن آن است و تشخيص اين مطلب كه تفويض
33

مذكور خالف قانون است بر عهدهي ديوان عدالت اداري ميباشد».

شايان ذكر است كه در خصوص نوع اخير اظهارنظرهاي فقهاي شوراي نگهبان ،در سال
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 1376رئيس هيأت عمومي ديوان به موجب استعالمي از فقهاي شورا ،از آنها درخواست كرد تا
در پاسخ به استعالمات ديوان ،اظهارنظر شرعي خودشان را نفياً يا اثباتاً بهصورت صريح بيان كنند
تا ديوان بتواند به وظيفهي قانوني خودش عمل كند 34.در پاسخ به استعالم مذكور نيز فقهاي
شورا مقرر داشتهاند كه« :نظر شورا در همهجا اين بوده كه اگر خالف قانون باشد بالتبع خالف
شرع هم هست و چنين مفهوم كلي ندارد كه هر جا خالف قانون نباشد خالف شرع هم نيست،
بلکه موارد مختلف است ممکن است خالف شرع باشد ممکن است نباشد ،البته در پاسخهاي
35

آينده اظهارنظر صريح خواهد شد».

از استعالم صورتگرفته و پاسخ ارائهشده كه البته در مقام عمل بهصورت كامل مورد توجه
قرار نگرفته است ميتوان دريافت كه :اوالً) از منظر فقهاي وقت شورا حکم قانون همانند حکم
شرع است و در نتيجه در هر موردي كه مصوبهاي مغاير با قانون باشد ،در واقع مغاير با موازين
شرع هم است؛ ثانياً) با توجه به اينکه حوزهي شمول شرع عامتر از قوانين است و تاكنون امکان
تبديل به قانون شدن همهي احکام شريعت فراهم نشده ،ازاينرو شريعت مکمل قانون بهشمار
ميرود و در نتيجه در مواردي كه مصوبهاي مغاير با قانون نباشد ،ممکن است فقهاي شورا آن را
مغاير با موازين شرع اعالم كنند .ازاينرو برداشت اخير نيز مؤيدي بر لزوم تقدم بررسي قانوني
بودن مفاد حکم نسبت به شرعي بودن آن است.
ب)پس از رواج قانون و قانونگرايي و برخورداري از قانون اساسي مکتوب در نظامهاي
سياسي مدرن ،نهادها و هر دستگاه و سازماني مکلف به ايفاي وظايف قانوني خودشان ،در چارچوب
قانون و براساس اختيارات اختصاصي خودشان شدند .با گسترش مکتب دستورگرايي و ايجاد قوانين
اساسي مکتوب ،قوانين اساسي بهعنوان مهمترين اسنادي بهحساب آمدند كه در مورد حدود
اختيارات نهادهاي سياسي و نحوهي اعمال حاكميت به وضع قاعده پرداختند (عميدزنجاني:1307 ،
 .)50روشن است كه با تشکيل نظام سياسي و توزيع صالحيتها در ميان مراجع شناساييشده در
قانون اساسي و بهتبع آن تبيين آن صالحيتها توسط قانونگذار عادي ،بررسي صالحيت مراجع
در اتخاذ تصميمات نوعي و موردي مقدمهاي براي بررسي مفاد آن تصميمات محسوب ميشود.
بنا به مراتب مذكور ،اگر «اصل صالحيت» به معناي «اختيار قانوني يك مأمور رسمي براي انجام
پارهاي از امور» (جعفري لنگرودي )417 :1370 ،در نظر گرفته شود و قانون منبع اعطاي صالحيت
بهحساب بيايد ،هيچ مقامي نميتواند خارج از حوزهي وظايف و اختيارات قانونياش اقدام به وضع
مقرره يا اتخاذ تصميم كند و تا زمانيكه «اصل وجود صالحيت» براي مقام يا مرجعي ثابت نشود،
سخن گفتن از حدود قانون يا شرع بودن «مفاد» آن مقرره يا تصميم زائد است .در مقابل ،پس از
اينکه اثبات شد مقام يا مرجعي جهت وضع مقررهاي واجد صالحيت است (نظارت شکلي) ،در
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وهلهي بعد بررسي مفاد آن مقرره از نظر «خروج از حدود صالحيت» (مانند تجاوز يا سوءاستفاده
از اختيارات و  )...يا مغايرت مفاد آن مقرره با موازين شرعي ميتواند محل تأمل و بررسي قرار
گيرد (نظارت ماهوي) .بر اين اساس ميتوان گفت كه «اصل وجود صالحيت» اولين موضوعي
است كه در خصوص تصميمات مقامات و مراجع قدرت عمومي مطرح ميشود و پس از اثبات
وجود صالحيت براي آنها ،ميتوان انتظار داشت كه موضوعاتي مانند عدم تجاوز از حدود قانوني
و شرعي و عدم سوءاستفاده از آن صالحيت مورد نظارت قرار گيرد.
در خصوص تفکيك صورتگرفته توجه به اين نکته الزم است كه هرچند همهي
وضعيتهاي مذكور را بهنوعي ميتوان مشمول عنوان مغايرت با قانون قلمداد كرد ،اهميت اين
تفکيك سبب شده تا در مواردي همچون بند  1مادهي  12قانون تشکيالت ديوان عناويني مانند
«مغايرت با قانون»« ،عدم صالحيت مرجع مربوط»« ،تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات» و  ...در
عرض يکديگر شناسايي شوند و عناوين نظارت هيأت عمومي ديوان را شکل دهند .در اين ميان
بيترديد عنوان «عدم صالحيت مرجع مربوط» برخالف عناويني همچون «تجاوز يا سوءاستفاده
از اختيارات» ناظر بر نظارت شکلي بر اصل وجود صالحيت است و از اين نظر ميتوان ادعا
كرد كه تفکيك مطرحشده ،حتي مورد پذيرش نظام قانوني كشور نيز است .بنابراين ،بيشك
نظارت بر وجود يا نبود صالحيت وضع مقرره در حوزهاي خاص ،در حوزهي تطبيق مقررات
با قوانين جاي ميگيرد و اين صالحيت طبيعتاً متعلق به ديوان عدالت اداري است .ازاينرو از
طريق مقدم ساختن نظارت ديوان بر فقهاي شوراي نگهبان ميتوان فقهاي شورا را در اين زمينه
نيز مکلف به تبعيت از نظر ديوان ساخت.
در اين خصوص ،بررسي نظرهاي فقهاي شوراي نگهبان گوياي آن است كه حتي خود فقها نيز
بر اين نکته تأكيد دارند كه در برخي پروندهها ،اعالم خالف شرع بودن مقررات ،متوقف بر نبود
صالحيت جعل مقرره توسط مرجع مربوط است و بر اين اساس ،تصميمگيري در خصوص موارد
مذكور را بر عهدهي هيأت عمومي ديوان قرار دادهاند .بنابراين ،بهتر است پس از اعالم نظر هيأت
عمومي ديوان در خصوص صالحيت مرجع واضع مقرره ،فقهاي شورا در خصوص خالف شرع
بودن يا نبودن آن مقرره به اعالم نظر بپردازند.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «مصوبهي شمارهي  13/00مورخ  1313/6/4شوراياسالمي روستاي سراب قاميش در خصوص عدم صدور پروانهي ساختماني براي افراد
غيربومي» فقهاي شورا تصريح داشتهاند كه« :مصوبهي مذكور درصورتيكه شوراي
روستا حق وضع چنين مقرراتي را داشته باشد فينفسه خالف شرع تشخيص داده نشد.
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وليکن از جهت خالف قانون يا خارج از اختيارات شورا بودن تشخيص امر به عهدهي
36

ديوان عدالت اداري است».

 در پروندهي تقاضاي ابطال «بند «و» و تبصرهي  6مادهي  11آييننامهي آموزشي دورهيكارشناسيارشد ناپيوستهي دانشگاه پيامنور» فقهاي شورا بيان داشتهاند كه« :درصورتيكه
مسئولين مربوطه قانوناً حق جعل اين مقررات را دارا بوده و با مصلحتانديشي آن را
تصويب نمودهاند ،موضوعات مورد شکايت خالف شرع نميباشد و تشخيص حق
جعل اينگونه مقررات با ديوان محترم اداري است و الزم است دقت شود كه آيا
37

مقررات قبلي چنين حقي را به شاكي ميداده است يا خير؟».

البته در مواردي فقهاي شورا به اين موضوع توجه الزم را نداشتهاند و بهصراحت اقدام به
اظهارنظر قانوني در خصوص صالحيت مراجع و مقامات مربوطه كردهاند كه بهنظر ميرسد
اين نوع تصميمگيري خارج از حدود صالحيت فقهاي شوراست.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «بند  13اليحه ي عوارض سال  1313شوراي اسالمي شهرخرمآباد» فقهاي شوراي نگهبان اظهار داشتهاند كه« :با توجه به قانون ماليات بر
ارزشافزوده مصوب  1307/2/27و با عنايت به مواد  5 ،1و 51قانون مذكور شوراها
حق جعل عوارض بر خدمات مذكور را ندارند بنابراين مصوبهي مزبور خالف قانون
بوده و ابطال آن در صالحيت آن ديوان محترم است».

30

همانطوركه از نظرهاي ذكرشده بهدست ميآيد ،بهمنظور فراهم شدن امکان اظهارنظر
صريح فقهاي شوراي نگهبان در خصوص شرعي بودن يا نبودن مقررات ارسالي به آن شورا و
از سوي ديگر ،جلوگيري از فراهم شدن فضا براي اظهارنظر فقهاي شورا در خصوص وجود يا
نبود صالحيت براي مرجع واضع مقرره ،الزم است بررسي موضوع در ديوان مقدم بر اظهارنظر
توسط فقهاي شورا صورت گيرد و فقهاي آن شورا با امعاننظر به رأي ديوان ،نظر بدهند.

 .3جمعبندی و ارائهی الگوی مطلوب
همانطوركه بيان شد ،سازوكار موجود بهمنظور نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات
دولتي در بستر نظارت ديوان عدالت اداري نواقص و خألهاي متعددي دارد كه ناشي از
بيتوجهي به دقايق و ظرافتهاي شيوهي ارتباط نظارت دو مرجع مربوط ،در مرحلهي
تصويب قانون تشکيالت ديوان بوده است .از جمله مهمترين اين اشکاالت ميتوان به عدم
بررسي دقيق موضوع شکايت در ديوان ،پيش از ارسال مقرره براي فقهاي شوراي نگهبان،
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اشاره كرد .اين اشکال سبب شده تا در مواردي ،پس از بررسي فقهاي شوراي نگهبان اين
موضوع كشف شود كه شکايت شاكي متوجه مقررهي مورد اشاره نبوده ،يا مقررهي موضوع
شکايت موضوعاً منتفي بوده ،يا اعالم ابطال آن مقرره خارج از حدود صالحيت ديوان عدالت
اداري بوده يا اساساً مقررهي مورد شکايت واجد هيچ حکم خاصي نبوده و امکان رسيدگي به
آن در ديوان وجود نداشته است.
از سوي ديگر ،بهرهمند نبودن نظارت فقهاي شوراي نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسي
سبب شده است تا فقهاي شورا بهمنظور اخذ مدارك و مستندات موردنياز جهت اظهارنظر خود به
ديوان وابسته باشند و از اين نظر سازوكار موجود به افزايش اطالهي دادرسي منجر شده است.
عالوهبر اين ،سازوكار موجود ميتواند از جهاتي به رعايت بخشي از اصول بنيادين دادرسي
همچون اصل تناظر لطمه وارد كند.
عالوهبر موارد مذكور ،وابستگي اظهارنظر شرعي فقهاي شوراي نگهبان به اعالم نظر قانوني
ديوان سبب شده تا تقدم نظارت ديوان نسبت به نظارت فقهاي شورا يك ضرورت محسوب
شود؛ تا از اين طريق فقها بتوانند با اتکاي به نظر ديوان در خصوص مفاد حکم مقررهي مزبور
اظهارنظر كنند و پيش از ورود به بررسي مفاد حکم ،از موضوع صالحيت مرجع واضع مقرره
اطمينان حاصل كنند.
بنا به مراتب مذكور ،تحقق كامل حاكميت قانون ،رعايت سلسلهمراتب هنجارها و در
نهايت تأمين هرچه بهتر عدالت در گرو اصالح سازوكار موجود بهمنظور نظارت فقهاي شوراي
نگهبان است .بر اين اساس ،الزم است تا در اصالحات آتي قانون تشکيالت ديوان ،با عطف
توجه به نکات ذكرشده در اين پژوهش ،بهصراحت بر تقدم رسيدگي ديوان نسبت به فقهاي
شورا تصريح شود و طرح شکايات شرعي تنها بهصورت شکايت ثانويه و منوط به رسيدگي
قانوني به موضوع مقررات دولتي در ديوان و ارائهي نظر قطعي توسط ديوان دانسته شود .با
بهرهگيري از اين سازوكار ميتوان انتظار داشت تا عالوهبر مزاياي ذكرشده ،اوالً) از ارسال
بالوجه مقررات جهت اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان جلوگيري شود؛ ثانياً) از اطالهي
دادرسي در ديوان كم شود؛ ثالثاً) از تحميل هزينههاي زائد يا مازاد به نهادهاي مرتبط با نظارت
شرعي بر مقررات دولتي كم شود.
راهکار ديگري كه ميتوان در اين زمينه پيشنهاد كرد و ميتواند به تقليل نواقص و خألهاي
مطرحشده در اين پژوهش منجر شود ،اين است كه در صورت طرح شکايت شرعي ،ابتدا
موضوع شکايت از نظر قانوني در هيأت تخصصي ديوان رسيدگي شود و استعالم شرعي ديوان
به ضميمهي نظر هيأت تخصصي مربوط براي فقهاي شوراي نگهبان ارسال شود.
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يادداشتها
 .1اصل « -4كليهي قوانين و مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصادي ،اداري فرهنگي ،نظامي ،سياسي و
غير اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد .اين اصل بر اطالق يا عموم همهي اصول قانون اساسي
و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدهي فقهاي شوراي نگهبان است».
 .2اصل « -171قضات دادگاهها مکلفاند از اجراي تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف
با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوهي مجريه است خودداري كنند؛ و هر
كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند».
 .3در اين خصوص ،برخي با عطف توجه به اصل  171قانون اساسي ،بهاشتباه ديوان عدالت اداري را
بهعنوان مرجع رسيدگي به شکايت از مقررات مغاير شرع معرفي كردهاند و حال آنکه از اصل
 171تنها امکان طرح شکايت از مقررات مغاير شرع در ديوان استخراج ميشود و مرجع رسيدگي
به آن را بايد فقهاي شوراي نگهبان معرفي كرد (براي مشاهدهي اين نظر ر.ك :اميري.)00 :1315 ،
« .4نسبت به ابطال آييننامه و تصويبنامهها و بخشنامهها اصل يکصدوهفتادم بهخوديخود اقتضاي
بيش از ابطال را ندارد ،لکن چون ابطال موارد خالف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان
است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي ميباشد ،فلذا ابطال از زمان تصويب آنها
خواهد بود».
 .5بررسي آمار نظرهاي مطروحه توسط فقهاي شوراي نگهبان (در پاسخ به استعالمات ديوان) در
دهههاي مختلف گوياي آن است كه تا زمان انجام اين تحقيقات (اواسط  ،)1317از مجموع  705نظر
اعالمي 317 ،نظر در دههي  11و  210نظر در دههي  01صادر شده و مجموع نظرهاي مطروحه
مربوط به دهههاي  71و  61كمتر از  211نظر بوده است (آمار ذكرشده برگرفته از سامانهي جامع
نظرات شوراي نگهبان به نشاني  http://nazarat.shora-rc.irاست).
.6

براي مطالعهي بيشتر در خصوص مفهوم «فراقانون اساسي» ر.ك :گرجي ازندرياني.204 :1300 ،

.7

مستند به اصول  11 ،4و جزء «الف» بند  6اصل .111

 .0بهمنظور رعايت اختصار ،از اين پس از اين قانون با عنوان «قانون تشکيالت ديوان» ياد ميشود.
 .1براساس مادهي  01درخواست بايد مشتمل بر اطالعاتي مانند «مشخصات و اقامتگاه درخواستكننده»،
«مشخصات مصوبهي مورد اعتراض»« ،حکم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن
شده»« ،داليل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج
از اختيارات مرجع تصويبكننده» و «امضا يا اثر انگشت درخواستكننده» باشد .همچنين به موجب
تبصرهي مادهي مزبور ،ساير مقررات مربوط به تنظيم ،ارسال و ثبت دادخواست« ،بهاستثناي ذينفع
بودن درخواستكننده و پرداخت هزينهي دادرسي» در درخواست ابطال مصوبه جاري است؛ بنابراين،
ذكر اطالعاتي همچون «مشخصات طرف شکايت» (مقرر در بند «ب» مادهي  )10نيز در درخواست
ابطال الزم است.
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 .11در اين زمينه مادهي  11آييننامهي داخلي شوراي نگهبان –مصوب  -1371مقرر داشته است كه
استعالمات فقهي ديوان بايد از طريق رئيس ديوان براي شوراي نگهبان ارسال شوند.

 .11در اين خصوص مادهي  31آييننامهي داخلي شوراي نگهبان –مصوب  -1371مقرر داشته است كه
مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان از طريق دبير يا قائممقام شورا به مراجع ذيربط اعالم ميشود.
 .12مادهي 33ـ «در مواردي كه درخواست ابطال مصوبهاي در هيأت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع
مورد رسيدگي قرار گرفته و هيأت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شکايت را رد كرده
باشد ،اين شکايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» مادهي  04قانون نخواهد بود».
 .13نامهي شمارهي  15/112/1774مورخ  1315/5/12قائممقام دبير شوراي نگهبان (در ادامهي مقاله،
بهمنظور ارجاع به نظرهاي شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري بهترتيب از سامانهي جامع نظرات
شوراي نگهبان به نشاني  http://nazarat.shora-rc.irو تارنماي ديوان عدالت اداري به
نشاني http://divan-edalat.irاستفاده شده است).
 .14نامهي شمارهي  15/111/2115مورخ  1315/0/25دبير شوراي نگهبان.
 .15مادهي  05ـ «در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان ،رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه
موضوعاً منتفي باشد ،مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان
در مورد مصوبه ،رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر ميكند .اين قرار قطعي است».
 .16نامهي شمارهي  11/31/42574مورخ  1311/3/22قائممقام دبير شوراي نگهبان.
 .17دادنامهي شمارهي  110مورخ  1311/3/10هيأت عمومي ديوان.
 .10نامهي شمارهي  15/112/2514مورخ  1315/7/10قائممقام دبير شوراي نگهبان.
 .11دادنامهي شمارهي  610-611مورخ  1316/6/20هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
 .21مادهي ( )12قانون تشکيالت ديوان:
مادهي 12ـ «حدود صالحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان به شرح زير است:
1ـ رسيدگي به شکايات ،تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آييننامهها و ساير نظامات
و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور
بهعلت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از
اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع
حقوق اشخاص ميشود».
 .21نامهي شمارهي  15/111/2112مورخ  15/0/24دبير شوراي نگهبان.
 .22نامهي شمارهي  12/31/51026مورخ  1312/7/3قائممقام دبير شوراي نگهبان.
 .23نامهي شمارهي  15/112/1641مورخ  1315/4/31قائممقام دبير شوراي نگهبان.
 .24برابري اصحاب دعوا ،لزوم بيطرفي دادرس و ضرورت رعايت حقوق دفاع بهعنوان مباني حقوقي
اصل تناظر محسوب ميشوند (براي مشاهدهي اين نظر ر.ك :حيدري 120 :1301 ،و .)121
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 .25مادهي  53ـ «در صورت احراز هر يك از جهات زير ،شعبهي ديوان حتي قبل از ارسال
دادخواست و ضمايم به طرف شکايت ،قرار رد شکايت صادر ميكند:
الفـ...
پـ شکايت متوجه طرف شکايت نباشد».
 .26نامهي شمارهي  17/111/5130مورخ  1317/4/23دبير شوراي نگهبان.
« .27منظور از «خالف موازين شرع» آن است كه نه با احکام اوليهي شرع سازگار باشد و نه با احکام
عناوين ثانويه و در اين رابطه صدر اصل  112به مجمع تشخيص مصلحت تنها اجازهي تعيين
تکليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است».
 .20برخي با پذيرش اين فرض كه قوانين مصوب مجلس و مورد تأييد فقهاي شوراي نگهبان معياري
شرعي براي بررسي مقررات دولت هستند ،امکان استناد مستقيم فقها به قوانين را ممکن دانستهاند
(براي مشاهدهي اين نظر ر.ك :مزارعي.)211 :1312 ،
 .21نامهي شمارهي  01/2/1756مورخ  1301/4/21دبير شوراي نگهبان.
 .31اين نظر فقهاي شوراي نگهبان مؤيد آن است كه آنها نيز به لزوم توجه به مصوبات مجلس
شوراي اسالمي كه از منظر حکم ثانويه بودن به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدهاند و
به نظام حقوقي راه يافتهاند ،ملتزماند.
نامهي شمارهي  16/112/2550مورخ  1316/6/25قائممقام دبير شوراي نگهبان.
 .31نامهي شمارهي  15/111/5476مورخ  1315/12/2دبير شوراي نگهبان.
 .32هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مواردي همچون دادنامهي شمارهي  1151مورخ
 1316/11/11براساس اين رويه عمل كرده است؛ هرچند نميتوان در همهي موارد چنين رويهاي
را مشاهده كرد.
 .33نامهي شمارهي  16/111/1221مورخ  1316/3/1دبير شوراي نگهبان.
 .34نامهي ه/170/ل مورخ .1375/1/0
 .35نامهي شمارهي  76/21/1121مورخ  1376/4/24دبير شوراي نگهبان.
 .36نامهي شمارهي  16/111/1221مورخ  1316/3/2دبير شوراي نگهبان.
 .37نامهي شمارهي  16/112/4310مورخ  1316/11/25قائممقام شوراي نگهبان.
 .30نامهي شمارهي  15/112/1051مورخ  1315/5/11قائممقام دبير شوراي نگهبان.
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 .1آيينهنگيني ،حسين ( ،)1315كليدواژهی «مقررات» در قانون اساسی (از مفاهيم تا
مصاديق) ،تهران :خرسندي ،چ اول.
 .2ارسطا ،محمدجواد ( ،)1314نگاهی به مبانی تحليلی نظام جمهوری اسالمی ايران ،قم:
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حقوقی دانشگاه شيراز ،دورهي  ،2ش  ،1صص .150 -123
 .7طباطبايي مؤتمني ،منوچهر ( ،)1304حقوق اساسی ،تهران :ميزان ،چ سوم.
 .0علياكبريان ،حسنعلي ( ،)1313حيطهي امکان تبديل حکم شرعي به قانون و ضوابط آن،
مقاله در :تأمالت فقهي در حوزهي قانونگذاري (مجموعه نشستهاي علمي مركز
تحقيقات اسالمي مجلس شوراي اسالمي) ،تهران :كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس
شوراي اسالمي ،چ اول.
 .1عميدزنجاني ،عباسعلي ( ،)1307مبانی حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران:
مجد ،چ اول.
 .11كعبي ،عباس ( ،)1314تحليل مبانی نظام جمهوری اسالمی ايران مبتنی بر اصول قانون
اساسی ،تهران :انتشارات پژوهشکدهي شوراي نگهبان ،چ اول ،ج .1
 .11گرجي ازندرياني ،علياكبر ( ،)1300در تكاپوی حقوق اساسی ،تهران :جنگل ،چ دوم.
 .12مزارعي ،غالمحسين ( ،)1312جهات ابطال مصوبات دولت در ديوان عدالت اداری و
شورای نگهبان ،تهران :خرسندي ،چ اول.
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 .13واعظي ،سيد مجتبي (« ،)1300نقش ديوان عدالت اداري در دادرسي شرعي مقررات
اداري» ،مطالعات حقوقی ،ش  ،1صص .152 -125
 .14يزدي ،محمد ( ،)1375قانون اساسی برای همه ،تهران :اميركبير ،چ اول.
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 .21آييننامهي ادارهي جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري،
مصوب .1312
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The Desirable Mechanism for Review of the
Governmental Regulation by the Islamic
Jurists of the Guardian Council through the
Administrative Justice Court
*

Kheirollah Parvin1 & Mohammad Amin Abrishami raad2
1- full Professor, University of Tehran
2- Ph.D student of public law, University of Tehran

Abstract
Lack of prediction of systematic and continuous mechanisms for review
of the governmental regulation by the Islamic jurists (Fuqaha’) of the
Guardian Council has made the current mechanism of commenting
regarding the inquiries of the Administrative Justice court as the most
important and stable mechanisms in this field. Hence, in accordance with
the present precedent, whenever one of the governmental regulations is
objected before the court and all or some of the complainant’s references
are contrary with the “Sharia criteria”, the case would be sent before the
Islamic jurists of the Guardian Council. Examining the legality of the
subject and holding a decision would be done after the decision of the
jurists. The findings through a descriptive-analytic research and
examination of the decisions of the Islamic jurists and the Administrative
Justice Court indicate that the present mechanism is faulty and defective
due to lack of precise examination of the subject of the complaint in the
court prior to submission of the regulation before the jurists of the Guardian
Council”, “lack of tools and requirements of trial in review process” and
“dependence of the Shar’i decisions of the jurists to the legal decision of
the court”. Therefore, the proposition is to prioritize the proceeding of the
court in comparison to the jurists’ proceeding as a necessity in order to
resolve the problems and disruptions presented, the full realization of the
rule of law, observance of the norms hierarchy, decreasing the prolongation
of proceeding and non-imposition of redundant or surplus costs to
institutions related to legal and jurisprudential review.

Key words
Islamic Jurists of the Guardian Council, Administrative Justice Court,
Governmental Regulations, General Board of the Court, Legal Review.
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A Comparative Introduction to the
Necessity of Developing the Perfect
Lawsuits in the Administrative Law of
Iran
*

Moslem Aghaei Toogh1

Assistant Professor, University Of Judicial Sciences and Administrative Services

Abstract
One type of administrative lawsuits in which the administrative court
has extensive powers and not limited to annul the administrative action is
the perfect lawsuit. In this case, the court may amend or alter the action
and even replace its decision or condemns the administration to
compensate. Despite the importance of the annulment lawsuits in the
continental administrative law, expanding such lawsuits is the general
approach of the countries so that these lawsuits have replaced the
annulment lawsuits in Spain under the influence of the German
administrative law. France has also done so in some fields like the
administrative contracts and the liability of the government. The perfect
lawsuits are in line with the economics of rules of procedure and efficient
judicial review and better remedy the rights of the citizens. These kinds of
lawsuits are recognized in the article 63 of the Law of Organization and
Procedure of the Administrative Justice Court enacted in 2011. In the
other instances, the power of the administrative justice court is restricted
to the annulment lawsuits and hence, the beginning of the Article 173 of
the Constitution referring to proceed the complaints of the people and to
remedy their rights hasn’t been implemented as it should. The research
method is analytic-comparative.

Key words
Administrative Law, Administrative Lawsuits, Perfect Lawsuits,
Annulment Lawsuit, Administrative Justice Court.
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The Iran Electoral Advertising Model in
light of the Good Electoral Advertising
Requirements
Sayyed Ahmad Habibnejad1 & Hadiseh Davoudi2

*

1- Assistant Professor, University of Tehran - Farabi campus
2- Master of public law, University of Tehran - Farabi campus

Abstract
Central for holding a free and fair election is the electoral advertising as
a mechanism for preparation of the possibility of good choice for voters.
Free, healthy and framed election campaign are among the criteria for
determining the validity of the election process and its fairness. Therefore,
the electoral advertising should be a democratic process in which neutrality,
respect for the dignity of individuals, political and media freedom, equality
in the enjoyment of advertising facilities, regulated advertising costs, and
judicial review of election promises are necessary for achieving a favorable
model for electoral advertising. This article by considering domestic and
international instruments examines the criteria for proper advertisement and
their reflection in Iran's electoral laws. As a result, it became clear that
electoral advertising in different elections of Iran is far from the desirable
status due to legal, executive and cultural defects. Besides, lack of
comprehensive rules in the area of financing advertising costs, advertising
scheduling, advertising methods and equal access for candidates to
advertising facilities and media in the electoral laws are obvious.

Key words
Principles of electoral Advertising, Political Freedoms, Electoral
Advertising, Monitoring the Advertisement, Advertising Costs.
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The Author-Oriented Approach in
Interpreting the Constitution of the Islamic
Republic of Iran
*

Sajjad Afshar1

Ph.D of public law, University of Tehran

Abstract
Three main approaches would be recognized semantically regarding
the legal texts and the Constitution: the author-oriented, text-oriented and
interpretor-oriented approaches. The author-oriented approach has been
the dominant interpretive theory of the most legal systems and to some
extent under the attention of many countries like Iran and America. The
meaning of the Constitution in the author-oriented theory arises from the
intents of the legislator. This theory is accepted as the right and formal
theory of interpretation in Shi’a Usul al-Figh (Principles of Shi’a
jurisprudence) and also the viewpoints of the Guardian Council. Various
branches like Intentionalism and Purposivism are all common in
validating the intents of the author and while being evalutaed are to some
extent the same. The present research examining some Constitutional law
sources and the theories of Usul scholars and philosophy of law is to
present the author-oriented interpretive viewpoint in Constitutional
interpretation while shortly explaining the history, nature, its types and
impression on the legal system of Iran. The evaluation of these
preliminaries will elucidate the linguistic and non-linguistic problems of
author-orinted theory.

Key words
Interpretation of the Constitution, Guardian Council, Intentionalism,
Purposivism, Author-Orientation, Formal Theory of Interpretation.
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Abstract
One of the contemporary scholars legally and juriprudentially
attentive to legislation is Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr. The issue of
this article is whether the concept of legislation in law and political
science, in the narrow sense, exists in the jurisprudential works of of
Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr and if so, what is its scope and
territory. For this purpose, his jurisprudential foundations on this basis,
especially the distinction between Hukm Shar'i (Sharia rule) and Hukm
Hukumati (governmental rule) are first discussed. Then, his legal debates
in this regard including the theoretical establishment of the sovereign
political institutions are considered by means of two organic and
functional approach. Finally, the concept of legislation in the given sense
is scrutinized likewise, and its existential possibility is assessed in his
jurisprudential and legal ideas. As a result, the aforesaid concept of
legislation is discovered and recognized in the set of functions of his
proposed political institutions, in two mild and intense levels, in the scope
of disputed Ahkam Shar’i (Sharia rules) and Ahkam Mantaqat al-Firagh
(the Lacuna).

Key words
Hukm Shar'i, Hukm Mantaqat al-Firagh, Sayyid Muhammad Baqir alSadr, Legislation, Political Institution.
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Constitutional Review (Case Study of the
United States of America)
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1- Assistant Professor, Boo Ali Sina University
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Abstract
One of the foundations of constitutionalism is the Constitutional
review. The review is arised from two necessities: the hierarchy among
resources and the supremacy of the Constitution. This has prevailed in
two forms of the American and European model; the first by means of
judicial entities and the latter by non-judicial ones. The existential
philosophy of the Constitutional review entity has caused abundant
debates, especially in the American tradition. The main question of this
article through an analytic-descriptive method is to examine such debates
and their reasons for devolving the review of the constitutionality of a
popular and elected entity to a limited and non-elected authority in the
American system. The opposition to the majority principle, opposition to
the general will of the people and change in the concept of democracy are
the main reasons of the opponents. The proponents emphasize on
compatibility with democracy and majority principle and conceptual
evolution of rule of law and guarantee of the rights.

Key words
Majority Principle, Rule of Law, Founders of the Constitution,
Constitutional Review, Democracy.
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