فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /سال سوم ،تابستان  ،9313شماره  ،8صفحات  9تا 29

رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن
در رویهی شورای نگهبان
ابراهيم موسيزاده ،*1مصطفي منصوريان

**2

 .1دانشيار دانشکدهی حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ايران
پذيرش1313/6/11 :

دريافت1313/3/8 :

چکیده
تفسير دقيق ،نظاممند و در عين حال پويای قانون اساسي که بتواند با هدف و روح قانون اساسي در
تطابق باشد ،امر بسيار مهمي است که از اختالفات بين قوا و معضالت جلوگيری ميکند و مانع
تغييرات سريع قانون اساسي ميشود .در اين زمينه رويکردهای متعدد و البته متفاوتي ابراز شده که
از جمله مهمترين آنها ،رويکرد منشأگرايي است که حدود نيم قرن از ابداع آن ميگذرد و همچنان
در زمرهی اصليترين نظريههای موجود در اين زمينه بهشمار ميرود.
امعان نظر به رويهی تفسيری شورای نگهبان نيز بر اين مسئله داللت ميکند که ارادهی قانونگذار
اساسي و نيز ضابطههای شرعي ،پايههای اصلي تفسير قانون اساسي را تشکيل ميدهند و اين
پژوهش با رويکردی توصيفي -تحليلي نشان ميدهد که مشي تفسيری شورای نگهبان با رويکرد
تفسيری منشأگرايي همخواني نزديکي دارد.

کلیدواژهها :تفسير قانون اساسي ،شورای نگهبان ،منشأگرايي ،معنای اصلي ،معنای عرفي
اصلي ،تأويل.

* E-mail: e.mousazadeh@ut.ac.ir
** نويسندة مسئول

E-mail: mansourian@isu.ac.ir

1

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 8

2

مقدمه
در دهههای اخير «تفسير قانون اساسي» از جمله مباحث مهمي بوده که توجه فالسفهی
حقوق و انديشمندان حقوق اساسي را به خود جلب کرده است و بهمنزلهی فرايندی است که
در زمانهای مختلف به قانون هويت بخشيده و از انحرافات و معضالت جلوگيری کرده است.
نظامهای حقوقي مختلف نيز از همين رهگذر با توجه به رويکرد و مشي تفسيری خود ،نظريه
و اسلوبي خاص را در اين زمينه شناسايي کرده و قدرت تفسير قانون اساسي را در چارچوبي
مشخص قرار دادهاند و آن را تابع قواعدی شکلي و ماهوی کردهاند.
در اين راستا رويکرد «منشأگرايي» از مهمترين نظريات تفسير قانون اساسي بهشمار ميرود
که مورد توجه بسياری از حقوقدانان قرار گرفته است .منشأگرايي ،مجموعهای از نظريات تفسير
قانون اساسي را در خود جای داده و از حدود سال  1791ميالدی تاکنون در حال تطور و
پيشرفت بوده است؛ چنانکه در حال حاضر نيز رويکرد «منشأگرايي جديد» با ابتنا بر آموزههای
اصلي منشأگرايي بهطور چشمگيری در عرصهی تفسير قانون اساسي به منصهی ظهور رسيده
است .اما مسئلهی شايان توجه در اين خصوص فهم دقيق و البته مقرون به صواب اين رويکرد
است که تحقق شايستهی اين مهم با امعان نظر به نظريات مبدعان و شارحان اصلي آن امکانپذير
است و در چنين صورتي امکان ارزيابي و اظهار نظر محققانه دربارهی اين رويکرد فراهم ميآيد؛
بر همين اساس نيز يکي از اهداف اين نوشتار ،نيل به تبيين دقيق اين رويکرد است.
رويکرد تفسيری شورای نگهبان را نيز ميتوان بهعنوان مفسر رسمي قانون اساسي جمهوری
اسالمي ايران در پرتو رويکرد منشأگرايي بررسي کرد .مقصود از اين تحقيق تطبيقي عبارت است
از مشخص کردن نسبت رويکرد تفسيری منشأگرايي با آنچه شورای نگهبان در تفسير قانون
اساسي مطمح نظر قرار داده است؛ همچنين فراهم آوردن امکان نقد علمي و عملي نظريات شورا
در چارچوبي مشخص بهواسطهی تبيين اصول و قواعد تفسيری حاکم بر تفسير شورای نگهبان.
در واقع استخراج و مشخص کردن اصول و قواعد تفسير قانون اساسي در حقوق اساسي
ضروری بهنظر ميرسد؛ چنانکه از يك سو چارچوب هنجاری تفسير قانون اساسي را شکل
ميدهد و از سوی ديگر بهمثابه ی مانعي جدی در مقابل تفاسير خودسرانه و نادرست از قانون
اساسي است ،چراکه مي تواند نادرستي تفاسير را با اتکا به اصول بنيادين تفسير منبعث از قانون
اساسي نمايان کند (مزارعي .)921 :1971 ،بدين ترتيب در ابتدای اين نوشتار سعي شده است
که در خصوص رويکرد تفسيری منشأگرايي و البته نظريههای تأثيرگذار در آن تبييني صحيح
صورت پذيرد و در ادامه نيز تحليل رويکرد تفسيری شورای نگهبان در پرتو اين نظريه مطمح
نظر قرار خواهد گرفت.

3

رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویهی شورای نگهبان

 .1پیشینهی منشأگرایی
پيدايش رويکرد منشأگرايي به دهههای  1791و  1791ميالدی برميگردد که طي آن ،برخي
انديشمندان حقوق اساسي در مورد رويهی ديوان عالي اياالت متحدهی آمريکا در تفسير قانون
اساسي به نظريهپردازی پرداختند و بدين ترتيب ،قضات را ملزم کردند که درصدد اِعمال معنای
اصلي يعني آنچه مدنظر واضعان قانون اساسي بوده است ،برآيند ).(Kay, 2009: 703
در سال  1791ميالدی« ،رابرت بورك»( )1مقالهای با عنوان «اصول خنثي و برخي از
مشکالت اولين اصالحيهی [قانون اساسي اياالت متحدهی آمريکا]»( )2را به رشتهی تحرير
درآورد که موجب رشد و توسعهی رويکرد منشأگرايي شد .وی در مقالهی خود عنوان داشت:
«دو روش مناسب در استنتاج حقوق از قانون اساسي وجود دارد :طريق نخست ،استنباط از
متن قانون اساسي و بلکه ارزشهای خاصي است که متن يا تاريخچه نشان ميدهد واضعان
قانون اساسي در واقع به آنها نظر داشتهاند ( ...حقوق خاص) و دومين روش ،استنباط حقوق
از فرآيندهای حکومتي است که قانون اساسي تأسيس نموده  ...اين طريق استنتاج برای تفسير
اولين اصالحيه ،حق رأی ،رويههای جنايي و  ...حائز اهميت است».

)(Bork, 1971: 17

البته هرچند تأکيد بر آنچه واضعان قانون اساسي در نظر داشتهاند ،بهطور مشخصي
منشأگرايي است ،در عين حال برداشت بورك از حقوق استنتاجي بهوضوح بر معنای اصلي يا
مقاصد اصلي داللت نميکند .در سال  1791ميالدی نيز مستشار ديوان عالي آمريکا مقالهای با
عنوان «مفهوم قانون اساسي

زنده»()9

به رشتهی تحرير درآورد و از اين رويکرد حمايت کرد.

عالوهبر اين ،در سال  1799ميالدی «رائول برگر» کتاب حکومت قوهی

قضاييه()4

را نگاشت و

در آن استدالل کرد که تفاسير ديوان عالي آمريکا در خصوص اصالحيهی چهاردهم قانون

اساسي ،خالف مقاصد اوليهی واضعان آن بوده است ).(Solum, 2011: 7

 .2مفهومشناسي منشأگرایي
اولين ظهور اصطالح «منشأگرايي» در عرصهی آکادميك رشتهی حقوق به مقالهای از «پل
بِرِست» در سال  1791ميالدی باز ميگردد ( )Boyce, 1998: 910; Solum, 2013: 459که به شرح
ذيل به تعريف آن پرداخت:
«منظور از منشأگرايي ،رويکرد آشنايي در رابطه با تفسير قانون اساسي است که قدرت الزامآوری
را برای متن قانون اساسي يا مقاصد تصويبکنندگان آن به ارمغان ميآورد» (.)Brest, 1980: 234
در واقع ،منشأگرايي مفهومي است که بهمنظور پر کردن خأل فضای نظری ابداع شد و از
ابتدای بهکارگيری آن با ابهام همراه بوده

است()5

و در حال حاضر نيز اين واژه توسط
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حقوقدانان ،وکال ،قضات و مردم با معاني مختلفي بهکار ميرود .اين اختالفات و ابهامات
بهحدی است که موجب شده برخي استدالل کنند که «منشأگرايي يك نظريهی واحد ،منسجم
و يکپارچه نميباشد و بلکه مجموعهی مجزايي از نظريههای متمايز تفسير قانون اساسي است »...
) .(Colby and Smith, 2009: 244از همين روی نيز نظريهپردازاني که خود را منشأگرا معرفي
ميکنند ،درصددند تا مرزهای منشأگرايي را مشخص کنند و تبييني عقالني و صحيح از آن
ارائه دهند.
نظريات تفسيری منشأگرا جزء نظريههای اثباتگرای تفسير قانون

اساسي()1

قرار دارند که

درصدد به دست آوردن معنای قانون اساسي فارغ از مطلوب بودن يا نبودن آن هستند و بر اين
باور شکل گرفتهاند که معنای قانون اساسي در زمان تصويب آن مقرر شده است و لذا قانون
اساسي بايد همانگونهکه در زمان تصويب ادراك شده است ،تفسير شود ).(Boyce, 1998: 910
البته منشأگرايي معاصر مشتمل بر مجموعهای از نظريات مبتني بر قانون اساسي است که
محوريت اين نظريات بر دو ايده بنا نهاده شده است و بر همين اساس هر رويکردی که از اين
دو محور حمايت کند ،منشأگرا قلمداد ميشود:
 -1معنای اصلي مندرجات قانون اساسي در زمان تدوين و تصويب آن تثبيت شده است
(اصل تثبيت)؛()9
 -2تابعان قانون اساسي از جمله قضات ،مقامات رسمي و شهروندان ملزماند که در اِعمال
قانون اساسي به همان معنای اصلي محدود شوند (اصل

محدوديت)(.(Solum, 2013: 456) )9

بنابراين هرچند تمام منشأگراها در قبول دو اصل مذکور توافق دارند ،در پاسخ به برخي
پرسشهای مهم و نيز حدود و ثغور اين محورها با يکديگر اختالف دارند .برای مثال ،منشأگراها
در اينکه ادراك يا قصدِ «چه کسي» بايد لحاظ شود ،اختالف دارند .برخي از اين نظريهپردازان
بهتفصيل به «معنای اصلي تدوينکنندگان قانون

اساسي»()7

پرداختهاند و برخي ديگر صرفاً به

«درك عرفي اوليه»( )11تأکيد کردهاند .مسئلهی ديگر آنکه در خصوص يك مادهی واحد از قانون
اساسي ادراکات متفاوتي وجود دارد و چگونگي معتبر دانستن نظر مجموعهی افراد مزبور محل
تأمل و اختالف است .ارائهی تفسير موسع يا مضيق از متن قانون اساسي نيز نمونهی ديگری از
اين مسائل است ) (Boyce, 1998: 915که در ادامه به اين موارد پرداخته ميشود:

 .1-2معناي اصلي یا قصد اصلي

()11

برخي از نظريهپردازان منشأگرا بر اين باورند که معنای قانون اساسي را بايد در مقاصد
ذهني تدوينکنندگان آن جستوجو کرد )(Berger, 1977: 401؛ اين مسئله چنان مورد استقبال
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قرار گرفته که موافقان اين رويکرد« ،فهم» آنچه را که مدنظر واضعان قانون اساسي بوده
بهمنزلهی «قصد اوليه» دانسته و خود را «قصدگرا»( )12ناميدهاند ) .(Perry, 1994: 44-45نظريهی
قصد اصلي بخشي از يك نظريهی جامع در خصوص زبان و معنای آن است که بيان ميدارد:
«قصد مؤلف ،معنای الفاظ را تعيين ميکند» ( .)McGinnis and Rappaport, 2009: 751بر همين
اساس نيز برخي بر اين عقيدهاند که قضات بايد اَحکام قانون اساسي را متناسب با همان معنايي
که توسط تصويبکنندگان آن فهم شده است ،اِعمال کنند(.(Kay, 1988: 230) )19
اين دسته از نظريهپردازان ،نظريهی قصد اصلي را در مقابل نظريههای متنگرا( )14ميدانند،
بنابراين ،متن قانون صرفاً طريقي برای ادراك معنايي است که قانونگذار مدنظر داشته و فاقد
موضوعيت است؛ چنانکه يکي از اين نظريهپردازان اظهار ميدارد که «خوانندگان بههيچوجه
متون را بدون مقاصد انساني مسلّم يا واقعي آن نميتوانند متوجه شوند و الفاظ صرفاً نشانههای
بيمعنايي بر روی کاغذ هستند .(Kay, 1988: 230) » ...
اين رويکرد با چالشهايي مواجه است؛ از جمله آنکه چنانچه تنظيمکنندگان متن بيش از
يك نفر باشند ،تعيين قصد اصلي با مشکالتي مواجه ميشود؛ نخستين و مهمترين مشکل آن
است که مشخص نيست چگونه ميتوان قصد جمعيِ گروهي از تنظيمکنندگان اصل را تعيين
کرد و اين در حالي است که حتي مقاصد فردی هر يك از اعضا نيز ممکن است متفاوت باشد
).(Kay, 2009: 712
چالش ديگر ،چگونگي تعيين قصدی است که ورای متن وجود دارد ،چراکه بسياری از
قانونگذاران ،علت رأی خود به يك مقرره ی قانوني را توضيح نمي دهند .در نهايت نيز
مشکل تعيين قصد اصلي از مفسران فراتر مي رود و به خود قانونگذاران مربوط ميشود؛
بدين سان که اگر قانونگذاران نتوانند به سادگي معنای متني را که به آن رأی ميدهند تعيين
کنند ،احتمال کمتری وجود خواهد داشت که ايشان در يك قصد مشترك با يکديگر سهيم
باشند (.)McGinnis and Rappaport, 2009: 760

 .2-2تفسير موسع یا مضيق
نظريهپردازان منشأگرا بهطور گستردهای در خصوص اعتبار تفسير موسع يا مضيق به بحث
پرداخته اند .در اين زمينه برخي به تفسير قانون اساسي به نحو بسيار مضيق تمايل داشته و
بر بررسي موشکافانه ی مقاصد يا انتظارات تصويب کنندگان قانون اساسي تأکيد کردهاند
)1977: 401-427

(Berger,؛ رويکردی که «قصدگرايي

سختگيرانه»()15

نيز خوانده ميشود و

مستلزم آن است که مقام مفسر ،متن قانون اساسي را بررسي و تعيين کند که تصويبکنندگان
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به چه صورت و نسبت به چه شرايطي آن را تصويب کردهاند و بر همان اساس نيز به تفسير
متن مزبور بپردازند ) .(Brest, 1980: 222بدين ترتيب در اين رويکرد ،قانون اساسي بايد به
گونهای تفسير شود که نتايج حاصل از آن ،مورد انتظار تصويبکنندگان قانون نيز باشد
(.)Boyce, 1998: 919
در مقابل برخي ديگر از منشأگراها به تفسير کامالً موسع از قانون اساسي گرايش دارند؛
رويکردی که «قصدگرايي معتدل»( )11خوانده شده و مستلزم آن است که مقام مفسر ،قانون
اساسي را مطابق با قصد تصويبکنندگان آن در سطح نسبتاً بااليي از
تفسيری که با «هدف قانون

اساسي»()19

در تطابق است

)1980: 223

انتزاع()19

تفسير کند؛

 .(Brest,بسياری از

منشأگرايان جديد( )17اين نوع تفسير از قانون اساسي را پذيرفتهاند.
به هر ترتيب ،هرچند طرفداران تفسير موسع و مضيق هر کدام به نتايج کامالً متمايزی
دست يافتهاند ،اين نزاع بيش از آنکه بحثي نظری باشد ،روششناختي است؛ چراکه هر دو
تفسير درصدد يافتن فهم اصلياند و بدون ترديد نيز تمام منشأگراها بر اين عقيدهاند که يك
قاضي بايد سطح تفسير خود از قانون اساسي را به ميزاني توسعه يا تضييق دهد که متن،
ساختار و شواهد تاريخي بر آن داللت ميکند ( .)Boyce, 1998: 923برای نمونه يکي از
نظريهپردازان منشأگرا که به تفسير موسع گرايش دارد ،در اين زمينه اظهار داشته است:
« ...مسئله اين است که متن در دو مقام به چه معناست :نخست ،تصميمگيری در خصوص
اينکه متن چه داللت و معنايي را همانگونهکه اصالتاً درك شده است ،ايفاد مينمايد و دوم،
تصميمگيری در مورد اينکه داللت مزبور به چه معناست . ...يك قاضي منشأگرا و در واقع
همهی قضات چه منشأگرا و چه غير آن ،بايد در ابتدا معنای متن را «کشف» کرده و داللتي را
که متن ارائه ميدهد تعيين کنند و در وهلهی بعد بايد معنای داللتي را که از متن برميآيد تبيين
نمايند.(Perry, 1996: 41) »...

 .3نقد و بررسی مبانی منشأگرایی
در زمينهی منشأگرايي داليلي مطرح شده است که در زير اهمّ اين موارد طرح و بررسي ميشود:

 .1-3دالیل موافقان منشأگرایي
اولين استدالل در اين زمينه به مفهوم پوزيتيويستي قانون بهعنوان فرمان

حاکم()21

مربوط

ميشود؛ بدين ترتيب که قانون اساسي مانند ديگر قوانين ،فرمان حاکمي است که از اقتدار
مشروع برخوردار است .حال از آنجا که حاکم دارای اقتدار وضع قاعده است ،اين قواعد
بهگونهای بايد تفسير شوند که حاکم بهطور توجيهپذيری انتظار تفسير آنها را داشته است،
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بنابراين اين احکام و قواعد بايد همان گونه که در اصل ادراك شده اند ،تفسير شوند
( .)Boyce, 1998: 925بهعبارت ديگر ،مهمترين دفاع از منشأگرايي بر يك اصل بديهي استوار
است؛ اينکه تدوينکنندگان قانون اساسي از اقتدار مشروع بهمنظور اخذ تصميمات سياسي
برخوردارند و ميتوانند تصميمسازان حکومتي را حتي در آينده محدود و ملزم کنند ،مگر آنکه
از طريق فرايند تصريحشده در خود قانون اساسي لغو شوند ).(Maltz, 1994: 20
دليل دوم که هم از لحاظ نظری و هم عملي قابل دفاع است ،بر پايهی نقش مناسب قضات
در دموکراسي مبتني بر قانون اساسي استوار است .جنبهی نظری اين استدالل آن است که صرفاً
منشأگرايي با اصل نظارت قضايي مبتني بر قانون

اساسي()21

سازگار است ،يعني در نظارت

قضايي ،امکان لغو قوانين مصوب پارلمان از نظر مغايرت با قانون اساسي وجود دارد و ازاينرو
چنانچه قضات بتوانند مفاهيم و ارزشهای مستنبَط خود از قانون اساسي را جايگزين قصد
تصويبکنندگان و معنای اصلي متن قانون اساسي کنند ،اصل دموکراسي دچار خدشه شده و
نظر اکثريت با تهديد مواجه ميشود.
جنبهی عملي اين استدالل نيز آن است که منشأگرايي «شرّ

کمتر»()22

است؛ بدينسان که

ميان منشأگراها اجماعي در خصوص «معنای اصلي»( )29وجود دارد و اين در حالي است که
ميان غيرمنشأگراها( )24هيچ اجماعي در زمينهی جايگزين معنای اصلي وجود ندارد که نقيصهی
اصلي و جبرانناپذير رويکردهای غيرمنشأگراست

).(Scalia: 1989: 862-863

به عبارت ديگر،

تمامي منشأگراها وجود يك معنا بهعنوان قصد اصلي يا معنای عرفي اصلي را پذيرفتهاند و با
روش های تفسيری منشأگرايانه درصدد کشف آن هستند؛ اين در حالي است که اگر اين مسئله
به نظر قضات واگذار شود ،نظر و رويهی واحدی در کشف ارادهی اکثريت وجود نخواهد
داشت و در واقع اين اراده به صالحديد و سليقهی قضات منوط شده است.

 .2-3نقد و بررسي
در خصوص تفسير قوانين موضوعه (و نه قانون اساسي) در حکومت دموکراتيك ،استدالل
نخست در زمينهی اقتدار حاکميت تا حدودی بدون مشکل است؛ در واقع چنانچه ارادهی
اکثريت سابقي که قانون موضوعهای را به تصويب رساندهاند ،توسط اکثريت حال حاضر که
تحت حکومت قانون مزبور قرار دارند در معرض تغيير قرار گيرد ،اکثريت موجود ميتواند
بهسادگي قانون موضوعه را اصالح کرده و با ارادهی فعلي خود مطابق سازد .بدين ترتيب در
اين سياق ،منشأگرايي به درستي معنا مييابد که مردم بايد از طريق قوانيني اداره شوند که
توسط اکثريت درك و تفسير شدهاند .اما در مورد تفسير قانون اساسي ،منشأگرايي با
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چالشهايي روبهروست؛ چراکه اگر ارادهی اکثريتِ حال حاضر بر تغيير قانوني که توسط
اکثريت سابق به تصويب رسيده است قرار گيرد ،اکثريت حاضر بهآساني نميتواند مواد قانون
اساسي را اصالح کند و در واقع صرفاً از طريق فرايندهای طاقتفرسا ،دشوار و طوالني از
چنين امکاني برخوردارند ،اين در حالي است که برخي مواد قانون اساسي نيز بهطور کلي
اصالحشدني نيستند ( .)Boyce, 1998: 931از همين روی برخي بر اين باورند که «مشروعيت
قانون اساسي  ...از طريق نظريهی دموکراسي قابل دفاع نيست» ) .(Maltz, 1994: 31بهعبارت
ديگر قانون اساسي نميتواند از اقتدار دموکراتيك بهعنوان فرمان «مردم» برخوردار باشد ،چراکه
مردمي که آن را تصويب کردهاند ،مردم امروز نيستند و اگر فرض بر آن است که منشأگرايي بر
پايهی پيمان مردم شکل بگيرد ،هر نسلي براساس «حق تعيين سرنوشت» بايد به طريقي پيمان
خود با قانون اساسي را اعالم کند.
همچنين اين استدالل که تفسير منشأگرايانه موجب پيشبرد دموکراسي است نيز ضعيف
بهنظر ميرسد ،چراکه در تفاسير منشأگرايانه چنانچه قوانين موضوعه يا اَعمال اجرايي با معنای
اوليهی قانون اساسي( )25متعارض باشند ،کنار گذاشته ميشوند ،اين مسئله مستلزم کنار گذاشتن
نتيجهی يك فرايند دموکراتيك است ).(McGinnis and Rappaport, 2007: 1
در مورد استدالل دوم نيز غيرِمنشأگرايان بر اين عقيدهاند که کلمات و عبارات قانون اساسي
نظير «حاکميت قانون»« ،طي تشريفات قانوني» و نظاير اينها ،مفاهيمي عام هستند که هر نسلي
ميتواند برداشت خاص خود را از اين مفاهيم داشته باشد ،بدون آنکه با وفاداری با قانون اساسي
ناسازگار باشد و به تفسيری نادرست منجر شود؛ ايدهای که «قانون اساسي زنده»( )21خوانده شده
است .در واقع ايشان بر اين باورند که در تفسير قانون اساسي بايد نيازها و برداشتهای جديد را
در نظر گرفت و نبايد خود را به استخراج معنا از متن يا قصد قانونگذار محدود کرد؛ رويکردی
که عدم قطعيت قواعد و مفاهيم حقوقي مندرج در قانون اساسي نيز آن را اجتنابناپذير ميکند.
عالوهبر اين غيرمنشأگرايان ادعا ميکنند که گاه وفاداری به قصد نويسندگان اوليه يا درك آنها از
قانون اساسي موجب ميشود که قانون اساسي بر خالف اهداف عينياش تفسير شود .برای مثال
اگر براساس ديدگاه زمان تصويب قانون اساسي آمريکا «برابری» را تفسير کنيم ،اين تفسير به
رجحان تفسير نادرست برابری منجر ميشود؛ برداشتي که موجب ميشود زنان و سياهپوستان،
حقوقي برابر با مردان سفيدپوست نداشته باشند ،حال آنکه اين تفسير با هدف عيني قانون اساسي
سازگار نيست(( )29مزارعي.)59-51 :1971 ،
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 .4منشأگرایی جدید
اصطالح «منشأگرايي جديد» نخستين بار توسط «اِوان نادِل»( )29در سال  1771ميالدی بهکار
گرفته شد و متعاقب آن در سالهای بعد ،توسط «کيت ويتينگتن»( )27و «رندی بارنت»()91
مشهور شد و حداقل دو ايده را در بردارد:
الف) اين ادعا که معنای اصلي قانون اساسي« ،معنای عرفي» آن در زمان تصويب است و
ب) تمايز بين تفسير و تأويل قانون اساسي؛ بدين ترتيب که تفسير قانون اساسي کشف معنای
زبانشناسانهی متن قانون اساسي است و تأويل قانون اساسي ،تعيين اثر حقوقي اختصاصيافته
به متن و مشتمل بر آموزههای (دکترين) قانون اساسي و تصميمات متخذه در خصوص
پروندههای مرتبط با قانون اساسي است ( .)Solum, 2013: 1-2از همين روی يکي از اين نظريهپردازان
ابراز ميدارد که وفاداری به معنای اصلي مستلزم آن است که مفسر قانون اساسي ،احکام اصلي
را به احکامي «ترجمه» کند که در چارچوب مدرن معنا پيدا کند ).(Lessig, 1997: 1372

 .1-4معناي عرفي اصلي
نظريهی «معنای عرفي

اصلي»()91

بر خالف نظريهی قصد اصلي ،قانون اساسي را مطابق با

آنچه ممکن است توسط گويندهای زمان تصويب متن ادراك شود ،تفسير ميکند .اين نظر در
حال حاضر رويکرد غالب منشأگرايي (نه فقط منشأگرايان جديد) است و بيشتر نظريهپردازان
پذيرفتهاند()92

معتقد به اين رويکرد نيز ،فهم يك خواننده يا گويندهی منطقي را بهعنوان مالك
( .)McGinnis and Rappaport, 2009: 761برای نمونه« ،رابرت بورك» به لزوم مراجعه به فهم
عرفي اوليه از مواد قانون اساسي اشاره کرده و توضيح خود را در خصوص اين رويکرد بدين
ترتيب تبيين ميکند:

«اگرچه من به فهم واضعان قانون اساسي معتقد بودهام – چراکه واضعان قانون اساسي آن
را تصويب نموده و به قانون تبديل نمودهاند[ ،-امّا] فهم واضعان قانون اساسي بايد بهمنزلهی

فهم عرفي زمان تصويب قانون تلقي شود» ).(Bork: 1991: 144
البته مسئله ی قابل تأمل آن است که چرا فهم واضعان قانون اساسي بايد بهطور کلي
بهمنزلهی فهم عرفي و عمومي مردم قلمداد شود و از همين روی نيز ،اتقان اين نظر بهلحاظ
نظری با ترديد مواجه است ).(Boyce, 1998: 917
به هر ترتيب ،اين مسئله چه بهطور نظری پذيرفته شود و چه صرفاً بهلحاظ عملي مقبول
واقع شود ،اغلب منشأگراها بر اين باورند که معيار فهم عرفي ،نظر افرادی است که تدوين و
تصويب بر عهدهی ايشان است

)1997: 1278-1279

 .(McConnell,بهعبارت ديگر پس از
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مشخص شدن معيار فهم عرفي ،منشأگراها بايد طريقي را برای تجميع ادراکات متفاوت اخذ کنند،
چراکه اساساً فهم واحدی از يك مادهی قانون اساسي وجود ندارد .در همين راستا ،نظر نهايي
تصويبکنندگان قانون اساسي بهعنوان مالك فهم عرفي پذيرفته شده است (.)Boyce, 1998: 918
بنابراين در منشأگرايي اوليه ،مقصود آن است که قصد اصلي به شيوهای کشف شود که اين
مسئله ممکن است با در نظر گرفتن نظر نهايي تصويبکنندگان قانون اساسي بهدست آيد ،اما
تکيهی منشأگرايان جديد در اين زمينه بر فهم عرفي اوليه است و بهطور خاص نيز مالك آن را
نظر نهايي تصويبکنندگان دانستهاند.

 .2-4تفسير و تأویل قانون اساسي
منشأگرايان جديد ميان «تفسير» و

«تأويل»()99

تمايز قائل شدهاند که اين تمايز مبتني بر دو

نوع معنايابي است« .تفسير قانون اساسي» ،کشف معنای زبانشناسانه يا معنای اصلي متن قانون
اساسي است و «تأويل» ،تعيين اثر حقوقي اختصاصيافته به متن بهواسطهی دکترين قانون
اساسي است .در واقع در هر مرتبه از اِعمال قانون اساسي ،هم با تفسير و هم با تأويل مواجهيم
و ميزان ظهور و بروز اين دو مفهوم متفاوت است که گاه بهنظر ميرسد اثر حقوقي متن بهطور
خودکار از معنای اصلي آن جريان مييابد و گاه اين انتقال معنا بدين ترتيب واقع نميشود و
در چنين صورتي است که تأويل محل توجه قرار ميگيرد؛ يعني چنانچه معنای متن قانون
اساسي مشخص نباشد يا داللتهای موجود از آن معنا محل مناقشه باشد و بهعبارت ديگر،
معنای اصلي متن قانون اساسي به داليلي چون ابهام ،اجمال ،تناقضات و خأل قانوني نامشخص
و غيرقطعي باشد ،تأويل قانون اساسي با توجه به سياق تصويب آن مطمح نظر قرار ميگيرد
).(Solum, 2013: 469
توضيح بيشتر آنکه در تفسير قانون اساسي در جستوجوی معنای اصلي متن هستيم و اين
معنا بهواسطهی داللتهای عرفي زباني و سياق متن قابل کشفاند ،اما در تبيين مفهوم عبارتي
چون «آزادی بيان» نياز به تأويل داريم و در زمينهی چگونگي تأويل نيز نظريات مختلفي ابراز
شده است که البته اين نظريات قدر متيقّنِ رويکرد منشأگرايي (اصول تثبيت و محدوديت) را
دارند .برای نمونه يکي از اين موارد ،نظريهی قرائتهای اخالقي( )94است که بر مالحظات
اخالق سياسي تأکيد ميورزد و برای مثال در زمينهی مفهوم تساوی ،بر اخذ اخالقيترين نظريه
توجه ميکند .نمونهی ديگر روش کامنال( )95است که بر توجه به رويهی سابق تأکيد ميورزد.
بنابراين چنانچه در تفسير قانون اساسي به فراتر از معنای اصلي متن رجوع کنيم ،تأويل قانون
اساسي تحقق يافته است ).(Solum, 2008: 70
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البته نکتهی قابل تأمل در اين زمينه آن است که در تأويل ،گسترهی معنايي مفاهيم بهشدت
قابل افزايش است و بدين ترتيب اينکه در چنين رويکردی از معنای اصلي اوليه و قصد اصلي
تصويبکنندگان قانون اساسي دور شويم ،کامالً محتمل است .بنابراين ضروری است که در
تأويل مفاهيم ،اصول محوری مورد وفاق منشأگرايي را کامالً مدنظر قرار دهيم و با معيارها و
ضوابطي مشخص ،از تفسيرهای نامربوط در اين رويکرد جلوگيری کنيم.

 .5اصول تفسیری شورای نگهبان و مقایسهی آن با رویکرد منشأگرایی
شورای نگهبان از يك سو مطابق با اصل  79مفسر رسمي قانون اساسي معرفي شده و در
اين زمينه به فراخور نياز ،نظريات تفسيری متعددی را ذيل اصول مختلف ابراز داشته

است()91

و بر همين اساس نيز آرا و نظريات تفسيری شورای نگهبان همانند خود قانون اساسي دارای
اعتبار است و نميتوان بر خالف آن عمل کرد .عالوهبر اين وفق اصل  ،74شورای نگهبان
موظف است کليهی مصوبات مجلس را از نظر انطباق با موازين اسالم و قانون اساسي بررسي
کند و در راستای اجرای اين مهم نيز رويکرد و برداشت خود از اصول قانون اساسي را تنها
بدون اينکه به ارائهی تفسير رسمي بپردازد ،بيان ميدارد که البته از اعتبار آرا و نظريات
تفسيری شورا که بهطور رسمي و وفق اصل  79قانون اساسي بيان شدهاند ،برخوردار نيستند .از
همين روی نيز عالوهبر نظريات تفسيری شورا ،تحليل رويهی شورا در بررسي مصوبات
مجلس در درك صحيح از رويکرد تفسيری شورا کامالً ضروری بهنظر ميرسد.
شورای نگهبان در تفسير قانون اساسي رويکرد خاصي را بهصراحت مورد اشاره قرار نداده
و صرفاً در نظريات تفسيری خود ،اصول و قواعدی را پايهی استدالل و نتيجهگيری قرار داده
است که با بررسي و تحليل اهم اين نظريات ،ميتوان دو اصل تفسيری مهم ذيل را استخراج کرد:

 .1-5كشف مراد قانونگذار اساسي
شورای نگهبان در ذيل اصل  99قانون اساسي نظريهی تفسيری خود را بدين شرح بيان
داشته است که «مقصود از تفسير ،بيان مراد مقنن

است»()99

(مرکز تحقيقات شورای نگهبان،

 .)171 :1997شايان توجه آنکه ،بهنظر ميرسد شورای نگهبان در اين نظريه «نفس تفسير» را
مدنظر قرار داده و مناط مزبور را عالوهبر قانون عادی ،برای تفسير قانون اساسي لحاظ کرده
است؛ بهعبارت ديگر ،هرچند اين تعريف و مقصود از تفسير ،در مقام بيان تفسير قانون عادی
است ،مالك و مناط آن ،در مقام تفسير قانون اساسي نيز قابل اخذ است و رويکرد شورای
نگهبان از تفسير را نشان ميدهد (مرکز تحقيقات شورای نگهبان :1997 ،ز).
از جمله مؤيدات موجود در اين خصوص ،نظريهی تفسيری شورای نگهبان در زمينهی
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مفهوم «مصونيت پارلماني» و حدود آن در اصل  91قانون اساسي( )99است که در يکي از
استدالالت به مشروح مذاکرات قانون اساسي استناد شده است .شورای نگهبان در اين نظريه
در مقام کشف مراد مقنن به مشروح مذاکرات اشاره و بيان کرده است که «با عنايت به مشروح
مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در خصوص اصل  ،91حاکي از اينکه مصونيت
ريشة اسالمي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يکسان و برابرند و هر فردی که در
مظنّة گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شکايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضائي
بايد او را تعقيب کند ،اصل  91در مقام بيان آزادی نماينده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر
در جهت ايفای وظائف نمايندگي در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوين مجرمانه از
شمول اين اصل خارج است و اين آزادی منافي مسئوليت مرتکب جرم

نميباشد»()97

(مرکز

تحقيقات شورای نگهبان.)299 :1997 ،
عالوهبر اين ،شورای نگهبان در همين نظريهی تفسيری در راستای کشف مراد قانونگذار
اساسي به نظر حضرت امام خميني(ره) «بهعنوان ناظر و راهنمای تدوين قانون اساسي داير بر
ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوهی
قضاييه» اشاره کرده و نتيجهی مذکور را بيان داشته است.
مسئلهی ديگر در مورد رويهی شورا در کشف مراد مقنن ،حاکميت احکام شرعي بر عموم
و اطالق اصول قانون اساسي است .در جمهوری اسالمي ايران که دين نقش بنيادين دارد و
قانون نيز مظهر ارادهی الهي است ،ارادهی شارع اهميت وااليي دارد و در واقع ،قانون اساسي
مشروعيت خود را از شرع اتخاذ کرده و قانونگذار نيز با چنين ارادهای به وضع قانون اساسي
پرداخته است .بر همين اساس نيز اصل  4قانون اساسي تصريح ميکند که «کليه قوانين و
مقررات  ...بايد براساس موازين اسالمي باشد .اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون
اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است »...و از همين روی شورای نگهبان در رويهی
خود بهطور جدی به اجرای اين حکومت همت گمارده است .چنانکه يکي از ديگر استدالالتي
که شورای نگهبان در نظريهی تفسيری خود در تبيين مفهوم مصونيت پارلماني بدان استناد
کرده است« ،عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم» است و بدين سان اظهار نظر
مطلق نمايندگان مجلس را داخل در مفهوم مصونيت پارلماني در نظر نگرفته است.
نمونهی ديگر اظهار نظر شورا در خصوص اليحهی بازرگاني خارجي در سال  1911است.
در واقع هرچند اصل  44قانون اساسي« ،بازرگاني خارجي» را مطلقاً در انحصار دولت تعريف
کرده است ،فقهای شورای نگهبان اين اطالق را خالف موازين شرعي عنوان کردهاند و دليل آن
را جلوگيری از حق مشروع اشخاص در بازرگاني و تجارت خارجي دانستهاند .بهعبارت ديگر،
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با وجود تصريح اصل  44که بازرگاني خارجي را علياالطالق دولتي اعالم کرده است ،فقهای
شورا بهدليل مغايرت اين اطالق با شرع ،دامنهی اصل را مقيد کرده و اجازه دادهاند که اشخاص
غيردولتي نيز چون از حيث حق شرعي اجازهی بازرگاني و تجارت خارجي را دارند ،در کنار
دولت از اين حقوق مشروع خود بهرهمند شوند (مرکز تحقيقات شورای نگهبان :1997 ،ط).
بنابراين همانگونهکه در رويکرد تفسيری منشأگرايي ،مقام مفسر بهمنظور نيل به مراد مقنن
درصدد کشف معنای اصلي يا معنای عرفي متن در زمان تصويب قانون اساسي بر ميآيد،
شورای نگهبان نيز به اين مسئله در نظريات تفسيری خود توجه کرده است.

 .2-5توجه به متن و ظاهر الفاظ قانون اساسي
شورای نگهبان در بسياری از نظريات تفسيری خود ،بر ظاهر الفاظ و واژگان قانون اساسي
تمرکز داشته است .برای مثال شورای نگهبان در نظريهی تفسيری خود ذيل اصل  17قانون
اساسي( )41بيان داشته است که «اصل  17قانون اساسي صراحت دارد که بايد گزارش کامل
مذاکرات مجلس شورای اسالمي از طريق راديو و روزنامه رسمي منتشر

شود»()41

و از همين

روی ،اکتفا به انتشار مشروح مذاکرات مجلس بهصورت محدود و در قالب فشرده در روزنامهی
رسمي را خالف قانون اساسي قلمداد کرده است (مرکز تحقيقات شورای نگهبان.)11 :1997 ،
نمونهی ديگر ،نظريهی تفسيری شورا ذيل اصل  145قانون اساسي( )42است که در آن شورای
نگهبان در پاسخ به اين پرسش که آيا بهکارگيری موقت نيروهای خارجي در ارتش خالف اصل
است يا خير ،با تکيه بر الفاظ موجود در متن اصل و با تفکيك بين «استفاده از خدمات و
تخصص يك کارشناس خارجي در ارتش و عضويت او در ارتش و نيروهای انتظامي» (مرکز
تحقيقات شورای نگهبان ،)292 :1991 ،بيان ميدارد که «بهکار گرفتن کارشناسان خارجي و
استفاده از تخصص آنان بهطور موقت در ارتش ،عضويت در ارتش که در اصل  145قانون
اساسي ممنوع شده محسوب نميگردد»(( )49مرکز تحقيقات شورای نگهبان.)25 :1997 ،
استناد به عباراتي چون «نص قانون اساسي»« ،ظاهر بودن مطلب» و ...در مشروح مذاکرات
شورای نگهبان نيز بر اين برداشت مهر تأييد ميزند (مرکز تحقيقات شورای نگهبان،5 :1991 ،
 91و  .)12در واقع شورای نگهبان با تکيه بر معاني اصلي يا عرفي عبارات مندرج در اصول به
تفسير پرداخته است ،البته اين توجه را در راستای مراد قانونگذار اساسي مدنظر داشته و نه
اينکه صِرف متن و ظاهر الفاظ را بدون پيشينهی آنها مدنظر قرار دهد.
بهعبارت ديگر نميتوان نظريهی مذکور را دليلي بر «متنگرايي» صرف شورای نگهبان در
تفسير اصول قانون اساسي دانست ،چراکه متنگرايي ،رويکردی است که تنها بر معاني متداول
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و معمول کلمات تکيه دارد و اهميت چنداني برای مکنونات ضمير يا تأمالتي که تدوينکنندگان
قانون اساسي در زمان تصويب عبارات داشتهاند ،قائل نيستند)44(.
اين در حالي است که شورای نگهبان همانند رويکرد منشأگرايي ،از يك سو معاني الفاظ و
واژگان قانون اساسي را بهمنظور کشف ارادهی قانونگذار اساسي لحاظ کرده و از سوی ديگر
نيز با توجه به اينکه در تدوين قانون اساسي و نظريات واضعان آن ،شرع اسالم بهطور جدی و
بنيادين مدنظر بوده ،محقق ساختن حاکميت شرع را نيز به نوعي موجب کشف مراد مقنن
دانسته است( )45که اين مسئله نيز تطابق مشي تفسيری شورا را با رويکرد منشأگرايي نشان ميدهد.
در واقع هرچند ميتوان گفت که هر دو رويکرد متنگرايي و منشأگرايي در مواردی به يك
پاسخ منجر ميشوند ،توجه به اين نکته ضروری است که در رويکرد منشأگرايي ،متن
موضوعيت ندارد و صرفاً طريقي برای فهم معنا و منظور قانونگذار از وضع آن قانون قلمداد
ميشود؛ درحاليکه متنگراها به معنای عمومي و متداول از عبارات قانون در زمان انتشار توجه
داشته و اهميت چنداني برای مشروح مذاکرات واضعان قانون اساسي و مالحظات ايشان قائل
نيستند ،چراکه بهزعم اينان ،اين متن قانون است که الزام دارد و قانون حاکميت دارد و نه افراد
و اعضای نهاد قانونگذار .بهعبارت ديگر ،قصد قانونگذار الزامآور نبوده و بلکه قانوني که
قانونگذار وضع ميکند ،الزامآور است(( )41خلفرضايي و منصوريان .)14 :1979 ،برای نمونه
ميتوان به اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص اليحهی بازرگاني خارجي اشاره کرد (مرکز
تحقيقات شورای نگهبان )519-511 :1971 ،که با وجود تصريح متن قانون اساسي به دولتي
بودن ،شورای نگهبان از اطالق مزبور صرف نظر کرده و آن را مقيد ميسازد که بدين ترتيب
ميتوان وجود رويکرد منشأگرايي را در رويهی شورای نگهبان استنباط کرد؛ يعني هرچند ظاهر
اصل بازرگاني خارجي را به دولت واگذار کرده است ،شورای نگهبان با استناد به مغايرت آن
با شرع ،از اين ظهور دست کشيده و امری را مغاير با متن قانون برداشت کرده است که
بههيچوجه با متنگرايي صِرف ،همخواني نداشته و تنها با رويکرد منشأگرايي توجيهپذير است.
نمونهی ديگر در راستای تبيين هرچه بهتر رويکرد منشأگرايي در نظريات شورا ،نظريهی
تفسيری شورا ذيل اصل  91قانون اساسي است که تصريح ميدارد «اصل  91قانون اساسي و
بعضي اصول مشابه آن مسير سياست کلي نظام را تعيين مينمايد و مقصود اين است که دولت
امکاناتي را که در اختيار دارد در کل رشتههايي که در قانون اساسي پيشنهاد شده بهطور متعادل
طبق قانون توزيع نمايد .بنابراين آموزش رايگان در حد امکان کالً يا بعضاً بايد فراهم شود»
(مرکز تحقيقات شورای نگهبان .)112 :1997 ،همانطورکه مشاهده ميشود ،شورای نگهبان با
امعان نظر به «قصد» قانونگذار اصلي فراتر از متن را مطمح نظر قرار داده است؛ يعني شورای
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نگهبان به متن اکتفا نکرده و از همين روی نيز از اطالق اصل دست کشيده است که اين مسئله
با رويکرد منشأگرايي کامالً توجيهپذير است.
نکتهی پاياني قابل تأمل نيز آنکه ،بهنظر ميرسد شورای نگهبان در برخي از معدود نظريات
تفسيری خود توجه به مسائل مستحدثه و مقتضيات زمان را ملحوظ داشته است؛ همانگونهکه
اين مسئله در رويکردهای جديد منشأگرايي مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم تأويل نظاممند
قانون اساسي تأکيد شده است .در اين زمينه تنها بهمنظور اثبات اصلِ چنين گرايشي در تأويل
قانون اساسي ميتوان به نظريهی تفسيری شمارهی  5599مورخ  1915/2/11ذيل اصل 91
قانون اساسي اشاره کرد که تصريح ميدارد« :با توجه به اينکه از اين اصل دولتي بودن آموزش
و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاههای ملّي استفاده نميشود ،چنانچه تأسيس
مدارس و آموزشگاههای ملي در کشور آزاد اعالم شود اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع
ميگردد و چنانچه با تأسيس مدارس ملي رفع اضطرار نشود ،تفسير قانون اساسي قابل بررسي
خواهد بود» (مرکز تحقيقات شورای نگهبان .)199 :1997 ،اين مسئله بهصراحت بر توجه
مفسر قانون اساسي بر اقتضائات جامعه داللت دارد و چنين گرايشي در پرتو اصول مذکور و
ذيل رويکرد منشأگرايي قابل تحليل است.

نتیجهگیری
رويکرد منشأگرايي مجموعهای از نظريات تفسير قانون اساسي را تشکيل ميدهد که
نقطهی مشترك اين نظريهها بر دو اصل «تثبيت» و «محدوديت» استوار شده است؛ بدين معنا
که اوالً معنای اصلي متن قانون اساسي در زمان تدوين و تصويب آن شکل گرفته است و ثانياً
تفسير قانون اساسي بايد در چارچوب حيطهی معنای مذکور صورت پذيرد .رويکرد
منشأگرايي ،محدوديتهايي را در زمينهی اختيارات قضات و مقام مفسر ايجاد کرده و در
مقايسه با ديگر رويکردهای تفسيری ،وفاداری بيشتری را نسبت به قانون اساسي تضمين کرده
و از تغيير و تحول سريع قانون اساسي نيز جلوگيری ميکند.
بسياری از نظريهپردازان منشأگرا بهمنظور پيشرفت اين نظريه و جلوگيری از طرد آن ،به
رويکردهای نويني از منشأگرايي دست يازيدهاند و از همين روی نيز عالوهبر پذيرش نقاط
مشترك مزبور ،بر پذيرش «معنای عرفي اصلي» و «تمايز بين تفسير و تأويل قانون اساسي»
بهعنوان ارکان محوری اين رويکرد نوين تأکيد ورزيدهاند .بدين سان از يك سو در ارتباط با
يافتن معنای اصلي ،فهم عرف زمان تصويب را معيار مورد قبول قرار دادهاند و از سوی ديگر
برای خروج از جمود و توجه به روح قانون اساسي در پرتو نظرهای واضعان قانون اساسي ،به
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تأويل قانون اساسي نيز توجه کردهاند که البته اين مسئله با توجه به مشي و رويکردهای
مختلف نظريهپردازان منشأگرا ،از تعدد و تکثر معتنابهي برخوردار است .اما به هر ترتيب اين
نظريات نيز به بايد به قانون اساسي وفادار باشند و بر خالف نظريات غيرمنشأگرا به اصول
تثبيت و محدوديت ،توجه کافي و وافي کنند.
شورای نگهبان نيز بهعنوان مفسر رسمي قانون اساسي هرچند رويکرد خود را در اين زمينه
بهصراحت بيان نکرده است ،ضمن ارائهی نظريات خود در تفسير رسمي قانون اساسي يا در
مقام نهاد دادرس اساسي به مواردی اشاره کرده است که بهمنزلهی اصول و قواعد بنيادين
تفسير از سوی شورا تلقي ميشوند .با مطالعهی نظريات تفسيری شورای نگهبان درمييابيم که
امعان نظر به مشروح مذاکرات قانون اساسي و کشف مراد مقنن از يك طرف و توجه به
حکومت شرع از طرف ديگر بهمثابهی چنين قواعدی هستند.
بدين ترتيب بهنظر ميرسد که مشي تفسيری شورا تا حدود بسيار زيادی در پرتو آموزهی
منشأگرايي توجيهپذير است ،چراکه در رويکرد منشأگرايي با توجه به سياق و ساختار اصول
قانون اساسي ،معاني عرفي واژگان و الفاظ قانون اساسي در زمان تصويب آن لحاظ ميشود و
اين مهم نيز در راستای کشف نظر قانونگذار اساسي مطمح نظر قرار ميگيرد .شورای نگهبان
نيز همانند رويکرد منشأگرايي عمل کرده و در ابتدا به متن قانون اساسي و ظاهر آن توجه
ميکند و از اين روش و البته روشهای ديگر مانند توجه به مشروح مذاکرات قانون اساسي و
موازين شرعي ،درصدد نيل به مراد مقنن در زمان تصويب قانون اساسي برميآيد.
البته از برخي نظرهای شورای نگهبان (مانند نظريهی تفسيری شورای نگهبان در خصوص
اصل  91قانون اساسي) توجه به اقتضائات و شرايط جامعه نيز برميآيد که اين گرايش در
چارچوب رويکرد منشأگرايي قابل تحليل است .البته تعيين معيارهای مورد پذيرش شورای
نگهبان در تأويل قانون اساسي مقتضي پژوهشي جداگانه است.
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است ،يعني از آنجا که قانون مظهر ارادهی قانونگذار است ،قواعد دستور زبان و منطق ادبي نيز
صرفاً طريقي برای کشف ارادهی واقعي قانونگذار بهکار گرفته شوند .البته چنين رويکردی
چيزی غير از منشأگرايي نيست و تعبير بهتر با توجه به توضيحاتي که ارائه شده همان
منشأگرايي است؛ چراکه در منشأگرايي نيز درصدد کشف ارادهی قانونگذار اصلي هستيم و
اولين طريق برای نيل به اين مهم ،ظاهر الفاظ و واژگان است و اين بر خالف رويکردی است
که در آن متن موضوعيت دارد.
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