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رهیافت متنگرایی در تفسیر حقوقی؛
با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
محمد جواد جاوید - 1سجاد افشار
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چکیده

تفسیرمتونحقوقیبهواسطهسکوت،تعارض،ابهامزبانیواشکاالتاجرایییااخالقی
قوانین ،اجتنابناپذیر است .به طور سنتی ،نظریههای تفسیر قانون و قانون اساسی ،در دو
گرایش عمده مؤلفمحور و مفسرمحور بروز یافتهاند .هریک از این رویکردها به رغم
مزایای خود ،معایبی دارند که نمیتوان آنها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران
دانست.درمقابل،رویکردسوم-متنگرایی-رامیتوانکارآمدتریننظریهدرتفسیرقوانین
وبویژهقانوناساسیدانست.متنگراییباخودبسنده دانستننظامحقوقیونتایجحاصلهاز
برخیگرایشهایتحلیلزبانیحقوقسازگاراستوپاسخبهپرسشحقوقیرادرمتن
حقوقیمیجویدونهمعیارهایفراحقوقی.خوانشمتنگرایانهازاصل 19قانوناساسیو
تفسیرشوراینگهبانازآنبهایننتیجهمیانجامدکهمفسران،مجازبهارائهتفاسیرخوداز
قانونمیباشندواینتفاسیرتاهنگامتغییرقانونیاارائهتفسیررسمیدرموردخاص خود

معتبرخواهندبود.ازآنجاکهتفسیر،بیانمرادمقنناست،تفسیردرهرموردبهمقنننسبت
دادهمیشود.اینپژوهشدرپیآناستتاضمنبررسینظریههایاصلیدرتفسیرقانون

اساسی،نظریهتفسیریمتنگرارابهعنواننظریهمختارطرحنماید.
واژگان کلیدی :تفسیرقانون،ابهامزبانی،خودبسندگیحقوق،متنگرایی،اصل 19قانون
اساسی.
.6دانشیارحقوقعمومیدانشگاهتهرانJjavid@ut.ac.ir
.2دانشجویدکتریحقوقعمومیدانشگاهتهران(نویسندهمسئول)sd_afshar@yahoo.com
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مقدمه
،کیفیتوشیوهآنهموارهمسئلهایمهمدرمیاناصحابحقوقو

موضوع«تفسیرحقوقی»
فلسفهحقوقبودهاست.درکشورمانیز-بویژهدریکدههاخیر-تفسیرقانونوازجملهتفسیر
قانون اساسی ،به شدت مورد توجه قرار گرفته و دهها کتاب ،مقاله ،پایاننامه و رساله در این
خصوصبهنگارشدرآمدهاست.علتاینامررامیتواننیازهایعملیحقوقداناندربرخوردبا

معرفتشناسیدینیودانشهرمنوتیک

قوانینازسوییورواجمباحثمربوطبهمعرفتشناسی،
در فضای اندیشهای کشور طی سه دهه اخیر ازسویدیگردانست.بههمیندالیلباوجوداین
کهبحثتفسیر ،جذابیت اولیه خود در مغربزمین را از دست داده ،اما در کشور ما همچنان به
نشدههاییدراینخصوصوجوددارد.
طورجدیدنبالشدهوهنوزحل 
روشناستکهبرایتفسیرقانونیاتفسیرقانوناساسی،تنهایکنظریهوجودنداردودر
نظامهایحقوقیمختلف،تئوریهایگوناگونیدراینبابارائهشدهاست.آبشخورهریکاز

این تئوریها ،نظریاتی در حوزه فلسفه حقوق و منطق حقوقی 6است که به طور معمول،
هاییباتئوریهایرایج دردیگرعلومانسانییافلسفهسیاسی نیزدارد 2.بهعنوانمثال،

قرابت
تاکنون دیدگاههای مختلفی درباب تفسیر قوانین بر اساس هرمنوتیک فلسفی ،فلسفه زبان و
هایفمینیستیوپستمدرنو...ابرازشدهاست.دراین


هایزبانی،تحلیلاقتصادی،ایده
دانش
میان ،دیدگاهی وجود دارد که تعیین موقف تفسیری در تفسیر قانون را عملی درونحقوقی
داندکهبایدخالصوتفکیکشدهازمتافیزیک،علمواخالقصورتپذیرد.هانسکلسن9


می
ترینپوزیتیویستهایقرنبیستم -ازحامیاناین


پردازحقوقاتریشیویکیازشاخص
– 
نظریه
دیدگاهاست.نظریهکلیکلسنباعنوان«تئوریحقوقیخالص»،4هرمیازهنجارهایحقوقیرا
معرفیمیکندکه اعتبار هر هنجارتنها به هنجار نیرومندترپیشاز خوداست .بهعنوانمثال،

آییننامهومقرراتدولتیتنها هنگامیاعتبارداردکهباقواعدتعیین شدهدر قوانینموضوعه

سازگارباشدوقوانینموضوعهنیزهمیننسبتراباقانوناساسیدارند.برایناساس،اعتبارهر
1. Legal Reasoning.
 .2اساساً سیر تولید ،علوم انسانی براساس زنجیرهای است که فلسفه مطلق (جهانبینی) ،فلسفه مضاف (مثالً فلسفه حقوق یا
هایمبنایییکعلمانسانی،باعتتکوینآنعلممیگردد.


دادنبهپرسش

دهدوفلسفهمضافنیزباپاسخ

سیاست)راشکلمی
ازاینرو،باتوجهبهریشههایفلسفیمشترکعلوم،امکانتولیدنظریاتیمشابهیاهمراستادرعلومانسانیمختلفبسیارقوی
است(ن.ک:جوادیآملی.)623:6931،
3. Hans Kelsen.
4. Pure Theory ofLaw.
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قاعدهحقوقیتنهامتکیبههنجارهاییاستکهخوددارایماهیتحقوقیهستندوهیچارتباطیا
اتکاییبهفلسفه،اخالقو...ندارد؛حقوق،پدیدهایمحضوخالصنسبتبهایناموراست.

نظریهتفسیریکلسن نیزدرهمینراستاست.نظریهحقوقیخالص،حقوقموضوعهرافرمانی
میداندکهبهطورعینیمعتبربودهوتفسیرآن،تنهاتحتشرایطیاستکههنجاربنیادین[در

اینجاقانوناساسی]مقررنمودهاست(.)Kelsen, 1967: 217بهنظرمیرسدکهبررسیدیدگاه
تفسیرحقوقیخودبسنده–کهکمتردرحقوقوفلسفهحقوقایرانازآنبحثشده-ازبسیاری
جهاتالزموضروریاست.
نکتهای که الزم است در ابتدای بحث بدان پاسخ داده شود آن است که آیا تفسیر قانون

اساسیدارایقواعدیمخصوصبهخوداستیاازعمومیتکلیتفسیرقوانینپیرویمیکند؟

قانوناساسیدارایویژگیهایخاصیاست؛اینقانون،سندمؤسسنهادهایحقوقیوسیاسی
هاونهادهایذینفعاست،تغییرو

است،ماهیتیسیاسیداردوتفسیرآنتابعیازاغراضگروه
اصالحآنبهندرتوازطریقفرآیندیپیچیدهصورتمیگیرد،متنآناغلبازقوانینمادر

چونقانونمدنیوآییندادرسیکوتاهتراستوهمینایجاز،موجببروزابهامدرزبانآن
میشودو....بااینحال،پیشازهمهاینموارد،قانوناساسی،قانوناستوروشتفسیریآن

اصوالً مانند دیگر قوانین خواهد بود با رعایت ویژگیهای پیشگفته قانون اساسی .از همین
روست که اگرچه نظریههای رایج در تفسیر قانون – مانند متنگرایی ،6قصدگرایی 2و
غایتگرایی -9دارای عناوینیمتفاوتاز نظریههایتفسیرقانوناساسی – مانندمنشأگرایی 4و

قانون اساسی زنده -5است ،اما این نظریهها در ماهیت خود تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند
(.)Fallon, 2015: 1237
گرفتنمطلوبیتتفسیرمتنگراتالشداردتابهاینپرسشپاسخدهد


اینپژوهشبامفروض
که نظریه تفسیری مستخرج از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چیست؟ بر همین اساس،
گفتاراولمقالهبهبررسیاهمیتوجایگاهموضوعتفسیرقانوندرنظامحقوقیجمهوریاسالمی
ناپذیرمیسازد،مورد

ایرانودالیلیکهتفسیرقوانین– بهطورویژهقانوناساسی -رااجت 
ناب
بحث قرار خواهد داد .گفتار دوم ،رایجترین نظریههای تفسیر قانون را در قالب منشأگرایی و
1. Textualism.
2. Interntionalism.
3. Purposivism.
4. Originalism.
5 Living Constitution.
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غیرمنشأگراییبهصورتاجمالیموردمطالعهقرارمیدهدودرگفتارسومتالشمیشودتایک

نظریهتفسیریازقانوناساسیباتوجهبهخودبسندگینظامحقوقیوایدهمتنگراییاستخراج
گردد.
 .1جایگاه موضوع تفسیر در حقوق ایران
تفسیر منابع ،روش کار علم حقوق است و آنچه فرد را از حافظ صرف مواد قانونی به
حقوقدان تبدیل میکند ،قدرت تفسیر منابع حقوقی به منظور بیان حکم در موارد سکوت،ابهام،
تعارضونقصمقرراتاست.ازاینرواصلپرداختنبهمقولهتفسیردرعالمحقوق،امرعجیب
یاجدیدینیست.بهطورکلیهرمتنیقابلیتتفسیردارد؛حتیکالمالهینیزقابلتفسیربودهو
قرآنکریم،خودبراینامرتأکیدمینماید6.درروایاتشیعهنیزمکرراًبهایننکتهتصریحشده

که قرآن ،تفاسیر متعددی دارد ،اما تنها تفسیر درست آن است که از خانه اهل بیت ،وحی
(علیهمالسالم)سربرآوردهباشد2.این قاعده به طریق اولی در مورد متون بشری وازجملهقانون

نیز جاری است.قانون ،متنی ثابت و صامت است که به حکم انسان بودن واضعان آن از نقص،
خطا ،سکوت وتعارضمبری نمیباشد .درهنگامتصویبیکقانوندربهترینحالت،مسائل
هاچارهاندیشی

آمدهیاقابلپیشبینیدرزمانتصویبدرنظرگرفتهشدهوبرایحلآن


پیش
شود.بهعالوه،هیچمقننینمیتواندبهطوردائم–مثالًهریکیادوسال-دربابموضوعی


می
میگذرد و
مشخصقانونوضعنماید؛گاه عمر اعتبار یک قانون از یکقرن و بیش از آن نیز  
طبیعی است که در این دوره زمانی ،مسائل و مستحدثاتی رخ دهد که اساساً به ذهنواضع قانون
آیدکهدرمقامحلمسئلهای،حکمویااساساً


بنابراین،بسیارپیشمی
نمیکرده است.
خطور  
نشدهوتکلیفمجریانقانونمعلومنباشد.همانگونهکه

موضوعموردبحثدرقانونپیشبینی

گفتهشد،امکانبروزچنینمعضالتیدرقانوناساسیبسیاربیشتراست.
ناپذیرمیسازد.قوانین


تعارضمفادقوانین،یکیدیگرازمواردیاستکهتفسیررااجتناب
متعارضحتیممکناستدریکمجموعهقانونوبهطورهمزمانبهتصویبرسیدهباشند.
ترازهمهاینموارد،ابهامالفاظقانوناست.ابهام،یکیازویژگیهایذاتیزباناستکه

مهم
«.6یضلبهکثیراًویهدیبهکثیراًومایضلبهاالالفاسقین»(بقره.)21:
«.2منفسرالقرآنبرأیهفقدافتریعلیاهللالکذب»(حرعاملی،6443،ج«،)634:21انمایعرفالقرآنمنخوطببه»(کلینی،
،6915ج.)962:3
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قانوننیزازآنمصوننماندهاست.توضیحآنکهفهمکالممؤلفمتن– دراینجاقانونگذار-
آگاهیازمعنایواژههایاستفادهشدهکهبهمرحلهوضعیادانش

دارایدومرحلهاست:نخست
معناشناسی 6مربوط است و دوم آگاهی از مقصود نویسنده که به مرحله استعمال یا علم
کاربردشناسی 2ارتباطدارد.پس مخاطبباید هممعنایالفاظ استفادهشدهازسویمؤلف را
بداندو همنسبتبهآن کهمؤلفمعنای لغویمألوفواژهها رادرنظرداشته یا نه،اطمینان
حاصلکند(سبحانی،6934،ج.)43:6عالماناصولیبرایحلاینمعضلاز«اصالةالظهور»و
دیگراصوللفظی استفاده کردهاند.اصالةالظهورمبنایفهممخاطب ازمتنوزیربنای تئوری
تفسیریاصولفقهاسالمیاست.امااتکایبهظهور،تمامیمشکالتمربوطبهفهم متنراحل
رغمآنکهظهور،کلیدفهممتنرادراختیارمخاطبقرارمیدهد،امابه


کند.درواقع،به

نمی
طورکلیابهامراازمتننمیزداید،چونگاهینسبتبهخودمعنایظاهراختالفوجوددارد.

هایتفسیریخودنشانگرنابسندهبودناصلظهور

اساساًوجودابهامدرمتنوباقیماندنپرسش
جانبهازمتنمیباشد.


برایارائهتفسیرهمه
شاخصترین نظریهپرداز زبانی حقوق -از عدم تعین 9به عنوان یکی از

اچ.ال.ای.هارت – 
زبانبهگونهایاستکههموارهحدیاز

ویژگیهایزبانیادمیکند.ازنظرهارت،بافتبازِ 4

ابهام و عدم تعین در آن وجود دارد .از آنجا که قانونگذاران نیز از زبان عادی مردم استفاده
میکنند،چنینمشکلیهمیشهدرمتونحقوقینیزوجوددارد.مثالمعروفهارت،جمله«ورود

وسایل نقلیه ممنوع» در سردر پارک است .این جمله ،یک قانون است و مخاطبان خود را از
آوردنوسیلهنقلیهبهداخلپارکمنعمیکند.طبقاینقانون،وروداتومبیلشخصیبهپارک
ممنوع است .اما وضعیت دوچرخه ،اسکیت و ماشین اسباببازی چگونه است؟ آیا اینها هم
وسیلهنقلیهمحسوبمیشوند؟اصالًوسیلهنقلیهچیست؟آیابایدازورودکالسکهبهدرونپارک

نیزجلوگیریکرد؟نسبتورودهواپیمایااتومبیلاورزانسبهپارکبااینقانونچیست؟( Hart,

)Bix, 2003: 4&1958: 607-608ازنظرهارت،درفرآیندارتباطزبانیوازجملهوضعقانون،از
الفاظ عامی مثل وسیله نقلیه برای بیان مقصود استفاده میشود .این الفاظ دارای مصادیقی در
خارج هستند که هیچ تردیدی نسبت به شمول آنها بر این مصادیق وجود ندارد .در مقابل،
1. Semantics.
2. Pragmatics.
3. Indeterminacy.
4. Open Texture.
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مثالهایدیگریوجوددارندکهشمولمفهومموردبحثبرآنانموردتردیداست.اینمصادیق
را نهمیتوانبهراحتی داخل درمفهوم دانستو نه خارجآن.اینانواجدبرخیویژگیهای
مصادیققطعیمفهومهستندوفاقدبرخیدیگر.اینبافتِبازنهتنهادرعرصهحقوقکهدردیگر
شاخههایزباننیزوجوددارد.فردریکوایزمنمثالیدربابتشخیصخواصشیمیاییطالزده
وبیانمیکندکهآزمایشهایمختلفنمیتوانندنشاندهندکهفلزموردآزمایش،تاچهزمانی
طالنبودهودقیقاًازچهزمانیمصداقیاز مفهومطالاست( .)Schauer, 2008: 1127حالاگر
قانونیوضعشودوبهطورمثال،استفادهازطالراممنوعسازد،قطعاًدرطالبودنیانبودنبرخی
مصادیقاختالفپیشمیآید.

اگرچهمثالوایدههارتازجهاتمختلفقابلنقداست،امابهنظرمیرسدکهچارهایجز

پذیرفتنحدیازابهامدرزباننیست.مثالهاییازایندستدرقوانینکشورمانیزفراواناست.
رایجتریننمونهآن،واژه«دولت»استکهبهوفوردرقانوناساسیوقوانینعادیاستفادهشدهو
واجدتکالیفمتعددشدهاست.درزبانفارسی،دستکمسهمعنایحقوقیبرایدولتشناسایی
شده کهعبارتنداز -6:هیأتحاکمه؛ -2قوهمجریه 6و -9کلیتمستقلموردبحثدرحقوق
).اینابهامزبانیدرمواردزیادیمیتواندشناساییمخاطب

بینالملل(2قاضی696-694:6939،

قانونرادچارمشکلوابهامنماید.بهعنوانمثال،نصاصلسومقانوناساسیمعلومنمیکندکه

وظایفاحصاشدهدرایناصلبرایدولتجمهوریاسالمیایرانمربوطبهکدامتلقیازدولت
است.مفسریکهبهدنبالیافتنمعنایواژهدولتدرایناصلمیگردد،بایدالف-معنایلغوی

واژهها در هنگام وضع؛ب -قصدوارادهواضعانقانونازاینواژه؛پ -فهمواضعانازمعنای
واژه؛ت -انتظاراتآنانازمفهومیکهاینواژهبهدنبالمیآورد؛ث -معنایغالبواژهدر
هنگامتفسیررامالکقراردهد....؟روشناستکهاتخاذهریکازاینروشها،معنایمتفاوتی
ازواژهموردتفسیرپیشرویمفسرقرارمیدهد.تفسیرباهدفپاسخگوییبهاینایراداتعمدتاً

زبانیصورتمیگیرد.
مورددیگریکهگاهتفسیرقانونراضروریمیسازد،ایراداتاخالقی،اجرایییاحقوقی
قانون–مثالًعدمرعایتسلسلهمراتبحقوقی-است.دراینموارد،متنقانوندچاراشکالزبانی
نیست،امامحتوایآنبهگونهایاستکهمفسررادراجرایمتنقانوندچارتردیدمیسازد.
1. Government.
2 State
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بنابرایندرتفسیرحقوقی؛سؤالازامکانیاحدوداختیاراتمفسردرخلققاعدهحقوقی،سؤالی
واقعیومهماست؛اینکهدرهنگامسکوتیاتعارضقانون،ایجادقاعدهحقوقینمایدویااین
کهتفسیریازمنابعموجودارائهدهدکهلزوماًمطابقباظاهرقانونویابرداشتمشهورازآن
نباشد.
تفسیردرزبانعربی،کشفواظهارمعنایلفظاست(الطریحی،6911،ج.)446:6درزبان
فارسی نیز معانی مشابهی برای این واژه آورده شده که عبارتند از :بیان کردن معنای کالمی،
آشکاروواضحکردنمعنایسخنوشرحوبیان(عمید .)954:6933،بنابراین،معنایخالصه
تفسیردرهردوزبان،بیانمعنایکالماستوهنگامیکهازتفسیرمتنیسخنگفتهمیشود،
مقصودیافتنمعنایمستتردرآنکالممیباشد.اینقاعدهدرمتونحقوقینیزجاریاست؛تفسیر

قانونیعنییافتنمعناییکهدرورایالفاظآنقانونقراردارد.بااینحال،همهمشکلدریافتن
معنای معناست .از همین رو تئوریهای مختلف معناداری در شرق و غرب مطرح شدهاند که
مبناینظریاتمختلفدربابتفسیرقرارگرفتهاند.اینتئوریهادربسیاریازمواردصبغههای
جدیفلسفیدارند.


 .2نظریههای تفسیر
درقرننوزدهوبهخصوصبیستمیالدی،مسئلهفهموتفسیر،محوربسیاریازمطالعات
علمیوفلسفیقرارگرفتوهمینامرنیزموجبطرحتوجهدوبارهبهمفهوم«هرمنوتیک»6شد.
واژهایاستباریشه یونانیوازسدههفدهممیالدیدرادبیاتعلمیمغربزمین،
هرمنوتیک 
کاربردپیداکردهاست.دربابتعریفوماهیتهرمنوتیکاختالفاتبسیاریوجوددارد،اما
ایدانستکهبهمطالعهمقولهفهموتفسیرمیپردازد(مجتهد

اجماالًمیتوانآنراعلمیافلسفه
میکنند.
شبستری.)6 :6936،برهمین اساس ،هرمنوتیکرا به دودوره قدیم و جدیدتقسیم  
داشتهوقواعدیرابرایدرستفهمیدنمتنارائهمیداد.در

هرمنوتیکقدیم،جنبهدستوری 2
مقابل،ویژگیعمدههرمنوتیکجدیدآناستکهدرپیشناختتوصیفیفرآیندفهم وتفسیر
بوده و از جنبه دستوری خارج شده است (مجتهد شبستری .)2 :6936 ،پژوهشگر هرمنوتیک
جدیددرپیآننیستکهطریقفهمدرستازمتنی رابشناسد،بلکهطریقفهموتفسیررا–
1. Hermeneutic.
2. Normative.
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همانگونهکههست-موضوعپژوهشعلمیوفلسفیخودقراردادهوواقعیاتمربوطبهآنرا

مطالعهمیکند.
بدیهی است که نظریهپردازی درباب تفسیر ،صرفاً به مفهوم اروپایی هرمنوتیک محدود
نمیشود 6.هردانشونحلهفکریکهبهبحثومطالعهپیرامونالهیات(متونمقدس)،ادبیات،

حقوق،فلسفهو...میپردازد،بایدموقفخودنسبتبهتفسیرمتونرابیاننماید.بهطورکلی

دیدگاههایرایجدرحوزهتفسیرمتونرامیتوانازجنبههایگوناگونموردتقسیمقرارداد.

یکیازمهمترینایناقسام،بررسینظریههایتفسیریدرقالبدوگروهنظریهعمدهمنشأگراو
باشدکهتحتعنوانمؤلفمحورومفسرمحورنیزمطرحاست2.درادامهایندو


غیرمنشأگرامی
رویکرد مورد بررسی قرار میگیرند .بدیهی است که هدف از این پژوهش ،معرفی علم
هرمنوتیکیانظریههایهرمنوتیکییاهرمنوتیکِحقوقینیستواشارهمختصربهکلیاتیدرباب
میگردد.
نظریههایتفسیریتنهابهعنوانمقدمهواجبطرحتفسیربربنیادقانوناساسیمطرح 
 .2-1نظریههای مؤلفمحور

ایننظریاتبرآنندکهمتن،برآیندمقصودمؤلفآنبودهوهدفازتفسیر،فهممقصود
موردنظرویمیباشد.ازآنجاکهنویسندهمنویاتخودراازطریقالفاظمتعارفبیانمیکند،

ظاهرکالماوتنهاراهدستیابیبهمقصودویمیباشد.بدیهیاستکهچنیندیدگاهیهمدرمیان

پژوهانعاموهمدرمیاننظریهپردازانتفسیرحقوقیمطرحاست.درعرصهتفسیر


هرمنوتیک
بهعنوانیکرویکردمؤلفمحور -تادودههپیشنظریه

قانوناساسینیزنظریهقصدگرایی– 
مسلطدرحقوقاساسیآمریکابودهودرحالحاضرنیزطرفدارانیمیانحقوقداناناینکشور

دارد .مهمترین جلوهنظریات تفسیریمؤلفمحور در حقوق ایرانرامیتواندرنظریه شماره
رییسجمهور

 11/26/539بهتاریخ 6911/9/64شوراینگهبانمالحظهنمودکهدرپی پرسش 
وقت،درمقامتفسیرازاصل19قانوناساسیاعالمکرد؛«مقصودازتفسیر[قانون]،بیانمرادمقنن
است.»...برهمیناساساستکهرجوعبهمشروحمذاکراتتصویبقانوناساسیوعادیبرای
آگاهیازمقصودواضعقانونیامؤلفمتنقانونیدرحقوقماامریرایجاست.
پرسشازعلتاتخاذاینرویکردتفسیریازسویشوراینگهبان،پرسشبهجاییاست.
.6برخیهرمنوتیکرادرمعناییعامدرنظرگرفتهاند.دراینحالت،اینواژهمترادفتفسیرخواهدبود.
میشودکهدرادامهبدانهاپرداختهمیشود(.)Epstein, 2014: 715
نظریاتمتنگراهم 

.2منشأگراییدراصلشامل
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نگاهیاستکهازجهانبینیاسالمی

پشتوانهتفسیرینگاهاعضایشوراینگهبان–بهویژهفقها-
کهپیشازاینبهگوشهای ازآنهااشارهشد -بهطور

اخذشدهاست.درروایاتاسالمی– 
جدیازتفسیربهرأیقرآنوحدیثمنعشدهوازسویدیگر،علماصولفقهاسالمیقواعد
تفسیریروشنیدراختیارمفسرقرارمیدهدکهاصلظهور،مهمترینآنهاست.اساساًتوجهویژه

درعلماصولباهمینپیشفرضاستکه شارع حکیم ،راه نیل بهمصالح

بهمبحث«الفاظ» 
واقعیواحترازازمفاسدواقعیرادرقالبالفاظکتابوسنتبیاننمودهوبرمکلفاستکهبا
فهمدقیقاینالفاظ ،حکم واقعیمبین درآن را دریافتهو امتثالنماید.اینمبنا باعثشده تا
اعضایشوراینگهبان،هدفتفسیرراکشفمرادقانونگذاربدانند.باتمامایناوصاف،مشکل
اصلیدرزمینهنقص،تعارضوسکوتقانونگذاروسایرمنابعحقوقیپابرجاست.درواقع،این
نگاهاگرچهبهکاراستنباطحکمشرعیمیآید،امابهسختیمیتوانقانونگذاربشریرابهشارع

حکیمقیاسکردوحکمیکیرابردیگریحملنمود.
نتیجه دیدگاه مؤلفمحور در حقوق ایران ،دیدگاه نیرومندی است که معتقد است که
مصلحتاندیشی ،رعایت عدل و انصاف و توجه به اصول اخالقی از شئون واضع قانون تلقی

نهمفسروهرآنچهبایددراینبابپیشبینیشود،درخودقانونآمدهاست.براین

میشود و 

اساس،وظیفهحقوقدانتنهااجرایقانوناست،باتکیهبراصولمنطقیوقواعداستنباطحقوقی،
یعنیتنهاابزارهایی که برای تفسیر مراد مقنن در اختیار دارد.مهدیشهیدیرامیتوانیکیاز
شاخصترینمدافعانایندیدگاهدرحقوقایراندانست(ن.ک:شهیدی،6934،ج.)24:6

دیدگاهمؤلفمحورالبتهبهاصولیونمسلمانمحدودنمیشود.بهعنوانمثال،رویکردیقوی

درمعناشناسی،معنارایکامریاشیءمشخصوثابتمیداند( )Salmon, 2005: 318کهباید

یافت شود ،کما این که در میان پژوهندگان هرمنوتیک نیز در دوره پیشامدرن ،دیدگاه
مؤلفمحورمتفقعلیهبودوامروزهنیزبرخیهدفازتفسیرراکشفمعنایموردنظرمؤلف

میدانند.



 .2-2نظریههای مفسرمحور

همانگونهکهگذشتقرنهاهدفازتفسیرمتن،تنهادرکمقصودنویسندهمعرفیمیشد.

نخستینجرقههایهرمنوتیکمفسرمحوررابایددرطلیعهمدرنیتهدراروپاسراغگرفت.دراین

عصر،اندیشمنداناروپاییبامتونیفلسفی،ادبیومهمترازهمهکتبمقدسمواجهبودندکهاز
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سوییبخشیازهویتوفرهنگآنانراتشکیلدادهبودوازسویدیگربسیاریازمطالباین
متونبامالکهایجدید،غیراخالقییاغیرعقالیییافاقدکارکردبهنظرمیرسیدند.ازاینرو
آنانبهفکربازخوانیاینمتونوارائهفهمیتازهازآنافتادندکهلزوماًبامقصودمؤلفاثریافهم
رایجازآنمنطبقنبود(مجتهدشبستری.)2:6936،برهمیناساس،هرمنوتیکمفسرمحوررشد
یافت.بااینحال،تکاملدیدگاههایمفسرمحوربهطورعمدهدرنیمههایقرنبیستموتحت

تأثیرهایدگر وبهویژه«هرمنوتیکفلسفی»گادامر صورتپذیرفتهاست.دراینرویکرد،مقوله
فهم و تفسیر به عنوان یک امر وجودشناختی ،موضوع تأمالت فلسفی قرار میگیرد .به طور
اجمالیهرمنوتیکفلسفیبالحاظمسائلیچونبعدتاریخیوزمانیمیانمؤلفومفسر،تفاوت
پیشدانستههایمفسر بامفروضاتمؤلف،تفاوتهای زبانیمیانایندووتفاوتساختارهای
ذهنیدرپیشناختمقولهفهمونسبتمیانمؤلفومفسربرمیآید.برایناساس،گادامرو

پیروانش در مقابل ایدههای مؤلفمحور به لزوم نادیدهگرفتن قصد مؤلف از نوشتن متن قائل
شدند،درمقابلقولبهوحدتمعنایمتن،بهتکثرمعناحسبکثرتمفسرینحکمکردندوبر
همیناساس،عملفهمراعملیپایانناپذیردانستندکهدرطولزمانوبهتعدادمفسرینمتن،قابل

تکراروامتداداست.براساسایندیدگاه،فهمدرستازیکمتنوجودنداردوبایدبهجای
فهم درست از فهم متفاوت سخن گفت (واعظی .)946-235 :6931 ،هرمنوتیک فلسفی با
پرسشهایی همچون چیستی متن ،مفروضات مفسر و تأویلکننده ،آفرینندگی زبان ،تکثر
هاوعدمقطعیتدرتأویل،سکوتوسکوتوتکمعناییمتنرابهچالشمیکشد

حقیقت
هایهرمنوتیکیروششناسانه


شناسانهبرنظریه

).ایندیدگاههستی
(جاویدوشاهمرادی4:6934،
بعدازگادامرنیزتأثیرگذاشتونظریهقطعارتباطمؤلفبامتنپسازنوشتنآنتبدیلبهنظریه
غالبدرعرصهفهموتفسیرمعنایمتنشد.براساسایننظریه،اینخوانندهومفسراستکهبا
ضهای ذهنی خود به تفسیر متن پرداخته و میتواند فهمی
اتکا بر عالیق ،دانستهها و پیشفر 
متفاوتازمقصودمؤلفیافهمدیگرخوانندگاناثرپیداکند.
نیازیبهشرحتأثیرچنیندیدگاهیبرفهممتونحقوقینیست؛درهرمتنحقوقیممکن
استدیدگاهمفسربادیدگاهواضعمتفاوتباشد،مثالًمفسر،قاعدهموجوددرمادهقانونیرا
غیراخالقی،غیرشرعی،ناعادالنه،غیرعقالنیویاناکارآمدبداند.درچنینهنگامیاستکهراه
برایارائهتفاسیرجدیدوحتیمخالفظاهرقانونبرایمفسرهموارمیگردد.
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مکتب«تفسیرگرایی» 6حقوقیرونالد دورکین 2بامبنایمشابهیپابهعرصهوجودگذاردهو
بهعنواننظریهسومورقیبجدیدودیدگاهحقوقطبیعیوحقوقاثباتیمطرحشدهاست
(2014: 3

 .)Stavropoulos,میدانیم که نزاع بین حامیان حقوق طبیعی و حقوق اثباتی یا

پوزیتیویستی،قرنهااستکهآغازشدهوبهرغمتعدیالتیکهدرچنددههاخیردرهردونظریه
هامیپذیردکهاعتبارقانونتنها
صورتگرفته،همچنانادامهدارد.تفسیرگراییمانندپوزیتیویست 
بهفرآیندقانونیوضعبودهودریکجامعهدموکراتیک،عدمتطابقیکقانونبامعیارهایبرتر
نمیتواندموجبیبرایمخالفتوعدماجرایقانونباشد9،اگرچهدورکیندرمواردینسبتبه

قوانینشدیداًضداخالقی–مانندقوانینمؤیدنژادپرستی-نافرمانیمدنیراپذیرفتهاست (ن.ک:
کیوانفر.)992:6934،ازسوی دیگراومانندقائالن به حقوقطبیعی،وجودمالکهایبرتر و
بایستگیتطابققانونباآنهاراتأییدکردهومعتقداستکهحقوقداننمیتواندقواعدحقوقیرا

از اصول کلی اخالقی جدا نماید .مهمترین قسمت دیدگاه دورکین که در واقع ،جوهره
گراییاسترامیتوانبهایننحوتقریرنمود،


تفسیرگراییوعاملپیوندحقوقطبیعیواثبات
قضاوت؛یک فرآیند تفسیریاست که از قواعد عمومی مربوطبهتفسیر پیروی کرده و تنها به
نمیشود.قضات در مواجهه با قوانین یا آرای پیشین باید بهترین
کشف مراد قانونگذار محدود  
تفسیر را ارائه دهند و این مستلزم تکیه بر آرا و عقاید شخصی خودشان بارعایتاصولاخالقی
میباشد.نتیجهآنکهقاضیاختیارعملوسیعیدرخلققواعدحقوقیباتوجهبهشرایطزمانیو

مکانیدارد،البته بهاینشرطکهدر تفسیر خود ارزشهای اصیل اخالقیجامعه وسیاستهای
عمومیمثل انصاف و قواعد دموکراتیک را رعایت نماید( .)Adams, 2005: 79ایننظریههم
عنصرطبیعیلزومتطابققانونبامعیاربرتراخالقرادربطنخودداردوهممالکاعتبارقانون
چوناثباتگرایان،تنهاطیکردنفرآیندوضعقانونمیداند.باپذیرشایننظریه،تفسیر

راهم
دائمیقانونازسویقضاتومفسرین،همعاملپویاییحقوقخواهدبودوهمعاملسازگاری
وانطباقحقوقبااصولاخالقی.
ذکر این نکته الزم است که فیلسوفان کشورهای انگلیسیزبان در مقایسه با حامیان فلسفه
قارهای،کمترازواژههرمنوتیکاستفادهمیکنند.حتیگفتهمیشودکهدورکینازنامیدنواژه

1. Interpretivism.
2. Ronald Dworkin.
.9قیددموکراتیکبودنحکومتو فرآیند وضع قانونمحصول اندیشهپنجدههاخیر فیلسوفانحقوق وسیاستاست،وگرنه
اثباتگراییحقوقیشمرد.
پیروانیمکاتبیچونفاشیسمراهمبایددرعدادحامیان 
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هرمنوتیک بر کارهای خود بیزار بود (1992: 22

 .)Leyh,بر همین اساس ،مفهوم «هرمنوتیک

قارهای (عمدتاً آلمان،
حقوقی» در معنای اخص خود به نظریهای گفته میشود که در اروپای  
فرانسهوایتالیا)توسطافرادیچونهلموتکویینگوامیلیوبتیپرورشیافتهودرعملشباهت
بسیارزیادیبهنظریهتفسیرگراییدورکیندارد.بهعالوهدرحقوقاساسیآمریکایشمالی،
هایغایتگرایی،درختزنده 6وقانوناساسیزنده،بههمانراهیمیروندکهمقصود

نظریه
قائالنبههرمنوتیکحقوقیاست.
اینگونه نظریات به نظام حقوقی کشور ما نیز راه یافته است .ناصر کاتوزیان را میتوان

مهمترین حامی این دیدگاه در حقوق ایران دانست که در عرصه تفسیرگرایی هم دست به
نظریهپردازیزدهوهمدرآثارخودبخشیازایننظریاترابهعرصهعملواردکردهاست.وی

اوالً هدفحقوق را نیل به عدالتمیدانست وثانیاً در برخورد با  قوانینی که عادالنه قلمداد
نمیکرد ،تالش داشت با ارائه تفاسیر جدید و بعضاً متفاوت با ظاهر عبارت قانون یا مقصود

قانونگذار،مقررهقانونیرابهعدالتنزدیکنمایدویابهتعبیرخود،باابزارعدالتبرسرقانون،
ظالمانه بکوبد (کاتوزیان .)991-991 :6935 ،اثر این دیدگاه را در تفاسیر کتبی چون قواعد
عمومیقراردادهایاحتیدرحوزههایآمرهواصالتاًشرعیحقوقخصوصیمانندارثوحقوق

خانواده هم میتوان دید (ن.ک :کاتوزیان ،6933 ،ج 59 :2و کاتوزیان .)993 :6935 ،در این
دیدگاه،بهقاضیبهعنوانمصلحجامعهنگریستهمیشودکهبایدبانقدقانونوعرفرایج،بادر
اختیار داشتن رویه قضایی و ابزار تفسیر ،نظام حقوقی را به عدالت و اخالق نزدیکتر سازد
(جعفریتبار.)662:6933،

 .2-3ارزیابی دو دیدگاه

محورومفسرمحوررامیتوانازمنظرهایگوناگونموردمطالعه


هریکازدودیدگاهمؤلف
قراردادهوبهاعتباراتمختلفبرایآنهامزیتهاومعایبیبرشمرد.
نظریه مؤلفمحور – کهخواهناخواهنظریهرسمیتفسیریدرنظامحقوقیکشورماست-
عالوهبر سازگاریبامبانیحقوقایران،درتأمینانضباطحقوقیمؤثربودهوازتفاسیربدون
ضابطه و مخالف با ظاهر قانون جلوگیری مینماید .با این حال ،مشکل عدم پاسخگویی نظام
هایتازهپیشآمدهدراینرویکردوجوددارد.

حقوقیبهمسائلوپرسش
1. Living Tree.
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میکوشد تا چهرهای عادالنه و روزآمد به قوانین ببخشد و
در مقابل ،دیدگاه مفسرمحور  
پویایی نظام حقوقی را تضمین نماید ،اما روشن است که مشکالتی چون نسبیگرایی و عدم
باشد.نکتهمهمتراینکهایننظریهبهرغممزیتهای


گیرآنمی

قطعیتدرنظامحقوقیگریبان
خودهمگونیچندانیبامبانینظرینظامحقوقیکشورمانداردوازاینرواخذواجرایآندر

عملنیزچالشبرانگیزخواهدبود.


 .3موضع قانون اساسی نسبت به تفسیر حقوقی
قانوناساسیهرکشورمهمترینسندنظامحقوقیومبیناختیاراتوصالحیتهاینهادهای

عمومیوحقوقوآزادیهایمردماستوازاینروستکههیچ نظامحقوقیرابدونبررسی
دقیققانوناساسیآن،نمیتوانبهدرستیشناخت.قانوناساسیجمهوریاسالمیایران،درسه

مورد از مقوله تفسیر قوانین سخن گفته است .با نگاهی به تفاسیر رسمی قانون اساسی روشن
میشود که مرجع چهارمی نیز برای تفسیر قوانین در کشور میتوان شناسایی نمود .این چهار

مرجععبارتنداز:

الف:شوراینگهبان
طبقاصل 33قانون اساسی ،تفسیر قانوناساسیبا شوراینگهباناستکه با تصویب سه
چهارم آنان انجام میشود .بنابراین ،در مواقعی که یکی از مراجع قانونی استفساری از شورا
صورت میدهد یا اعضای شورا به هر دلیل ،تمایل به اعالم تفسیری از قانون اساسی دارند،
دیدگاهیکهسهچهارماعضا–یعنی 3نفراز 62نفر -آنراتأییدکند،بهعنوانتفسیررسمی
قانوناساسیتلقیمیشود.


ب:مجلسشورایاسالمی
طبقصدراصل 19قانوناساسی،شرحوتفسیرقوانینعادیدرصالحیتمجلسشورای
میمیباشد.بنابراطالقاصل،15حدنصابتصویبتفسیرمجلسازیکقانونعادیبه

اسال
آییننامهداخلیمجلس،رأیاکثریت
آییننامهداخلیمجلساحالهشدهکهبندهازماده  624

مطلقحاضراندرجلسهرابرایتفسیرقانونعادیکافیمیداند.
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پ:قضات
جمله دوم اصل  19مقرر میدارد که وجود حکم تفسیر قوانین عادی توسط مجلس ،مانع
تفسیریکهقضاتدرمقامتمییزحقازقوانینمیکنند،نیست.بنابراینطبقنصقانوناساسی،

قضاتنیزحقتفسیرقوانینرادارند.تنهادرهنگامیکهتفسیریازقانونرسماًبهتصویبمجلس
شورای اسالمی رسید ،طبق این اصل که تفسیر رسمی قانون در حکم خود قانون است ،کلیه
قضاتومجریانمأخوذبهاینتفسیربودهونمیتوانندتفسیریمخالفآنداشتهباشند.



ت:دیگرمجریانقوانین
واضحاستکههمهقوانینجنبهقضایینداشتهوقضات،تنهامجریانقانوننیستند.مخاطب
بیشترقوانین،سایرارکانحکومتودررأسآنانقوهمجریهاست.مجریانقانوننیزدرمقام
اجرا،تفاسیرخاصخودراازقوانینعادیدارندواینتفاسیرتازمانیکهدرمراجعقضاییابطال
نشدهیابهوسیلهتفسیرقانونعادییاتغییرقانونبیاعتبارنشده،مجریومعتبرخواهدبود.برابر
کلیه
مقنن در 
بیانمراد 
زمان 
بنددومنظریهتفسیریشماره11/26/539شوراینگهبان«،تفسیر از 
برداشت

مجریان 

گذشته است و 

مربوط به 

مواردی که 

بنابراین ،در 

است .
موارد الزم االجرا  
مختومهمذکور

قانونبهموارد
گذاشتهاند ،تفسیر 

مرحلهاجرا

آنرابه
قانونداشتهاندو 
دیگریاز 

تسری ندارد» .آنچهدربحثحاضراهمیتدارد،پذیرشایننکتهدرتفسیرشورااستکهقوه

مجریه در مقام اجرا قادر به تفسیر قانون بوده و چهارمین مرجع قانونی تفسیر قوانین در نظام
حقوقیجمهوریاسالمیایرانمیباشد.

بدیهیاستکهدرمیاناینچهاردستهازمفسرین،آنکهدربحثحاضرواجداهمیت
خاصاست،دستهسوموچهارمهستند.تفسیردستهاولودومازقانوناساسییاقانونعادیبه
دلیل رسمیبودن خود در حکم قانون است و از سوی دیگر ،به ندرت صورت میگیرد .این
مجریانقانونهستندکهبهتناسبوظیفه،هرلحظهدرتعاملوکنشباقانونهستندوقانوناجرا
هاوسالیقآنانبهخودمیگیرد.محافل آکادمیکحقوقیرانیزباید

شده،رنگیازپیشدانسته

بهاینفهرستاضافهکردکهطالیهدارنقدوبررسیقوانینبودهودرپرورشمفسرانگروهسوم

وچهارمنقشاساسیدارند.
بهنظرمیرسد کهبررسی«متن»ایناصولقانون اساسی؛ خودراهگشای رویکردتفسیریدر
،قضاتمیتواننددرمقامتمییزحق،تفاسیرمخصوصبه

نظامحقوقیکشورماست.طبقاصل19
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خودراازقوانینداشتهباشندواینتفاسیرتاهنگامیکهمجلس،تفسیررسمیازقانونیارائه
باشد.دراینجاقاضیخصوصیتینداردومیتوانحکممربوط


دقبولمی
ندادهاست،معتبرومور
به او را به هر فردی که در مقام تفسیر قانون و تطبیق احکام به موضوعات است ،تسری داد.
بنابراین،درمقامجمعمیاناصل19وتفسیرشوراینگهبانذیلهمیناصل،بایدگفتفرضبر
انصورتمیدهند،همانمقصودوارادهقانونگذارازتصویب

آناستکهتفسیریکهمفسر
قانوناستوازآنجاییکهتاپیشازتفسیرقانونتوسطمرجعرسمیآن– یعنیمجلسدر
هیچیکازاینتفاسیرمخالفتیباتفسیررسمی
قوانینعادیوشوراینگهباندرقانوناساسی -
ندارند،همهمعتبربودهوقابلپذیرش هستند.همین قاعده درباب موارد نقص و سکوت قانون
جاریاست.یعنیفرضمیشودکهتفسیرمفسرازیکموضوعچیزیاستکهاگرمقنندرباره
مینمود .تفاوتنظرحقوقدانان درباره
آن قانون وضع میکرد ،مدلول همان تفسیر را تصویب  
موضوعواحدنیزباهمینرویکردبایدتحلیلشود،باذکرایننکتهکهاعتباروقابلپذیرشبودن
تفسیر،یکموضوعاستودرستبودنیامفیدبودنآنتفسیر،اموریدیگرهستندکهباید
جداگانهموردبحثفنیوحقوقیقرارگیرند.
 مقدمه اول :قاضی تفسیر میکند و این تفسیر تا زمانی که مجلس ،تفسیر مخالفی ارائهننموده،معتبراست؛
 مقدمهدوم:تفسیر،کشفمرادمقنناست؛نتیجه:قاضیکشفمرادمقننمیکندواینامرتازمانیکهمجلس،تفسیرمخالفیارائه

ننموده،معتبراست.
برایناساس،هممشکلعدمتناسبقانونصامتوثابتبانیازهایمتغیرحلمیشودوهم
در مبانی و فلسفه حقوق از نظام غیربومی وامگیری بیدلیل نمیشود .بر این اساس ،گفتگوی
مداومیبینمفسروقانونوجوددارد،درنتیجهخلققاعدهجدیدیاارائهتفاسیرجدیدازقوانین
موجودبااتکابهروحقوانینواخالقوشرعوعدالتامکانپذیراست.نکتهمهمآناستکهدر

اینشیوهباتوجهبهنظریه شوراینگهبان،تفاسیرجدیدبهقانونگذارنسبتدادهمیشودنهبه
مفسر .یعنی فرض میشود که اراده قانونگذار در این مورد خاص مطابق تفسیر صورتگرفته
است.برایناساس،نکاتمثبتهردونظریهمؤلفومفسرمحورلحاظمیشود.
بایدتوجهداشتکهاین تفاسیربهدوقید،مقیداست؛اولیرعایتقواعداستنباطومنطق

باشدکهوفقآن،مفسرنمیتواند


هاینظامحقوقیمی
حقوقیاستوقیددوم،رعایتچارچوب
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درفرآیندتفسیرخودمسلماتشرعیوقانوناساسیرانادیدهبیانگارد.بدیهیاستکهحاکمیت
رقانونازنتایجرعایتاینشرطمیباشد.

قانونواصلابتنایاحکامقضاییونظریاتحقوقیب
اینشروط–بهویژهشرطاول-بهنوعیازاصل 611قانوناساسیقابلاستنباطاست،چراکه
طبقایناصل،احکامصادرهازدادگاهها–وطبعاًتمامتفاسیرمعتبرحقوقی-بایدمستدلومستند
صادرشدهاند.برهمیناساس

بهموادقانونواصولیباشدکهبراساسآن ،ایناحکاموتفاسیر 
استکهحتیحامیاننظریهتفسیرمفسرمحورهماعتقاددارندکهتفسیر،امریتخصصیاستکه
تنهاازعهدهحقوقدانوقاضیبرمیآید.برایناساس،عدالتاشراقوالهامیاستکهحقوقدان

آن را بهتر از دیگران دریافته و بهتر در نظام حقوقی اعمال مینماید ،همانطور که هنرمند از
زیباییموسیقیونقاشیدرکیمتفاوتوباالترازدرکعامهمردمدارد(کاتوزیان.)911:6935،
تفسیریدرنظامفقهیمانیزچندانبیسابقهنیست.تفاوتکُتبی

بایدگفتکهاتخاذاینشیوه

جامعالشتات»میرزایقمیو«سؤالوجواب»سیدیزدیباکتبمعمولفقهاستداللینیز
چون« 
درهمیننکتهنهفتهاست.معروفاستکهنخستدرکتابجامعالشتات،طالقزنبهواسطه

عسروحرجتوسطحاکمبهرسمیتشناختهشده(صفاییوامامی،)249:6934،اماشایدسخن
همانگونهکهازمتنآنهامعلوماست-کتبیدرراستای
درستتراینباشدکهایندوکتاب– 

پاسخدادن به استفتائات قضات محلی یا در مقام پاسخ به مسائل مبتلیبه سؤالکننده میباشند

(محققداماد،6911،ج.)64-3:6ازاینروبرخالفکتبرسمی،عناوینثانویهفقهینیزدر
آنهالحاظشدهاست.درواقع،دراینمواردازحکماهللمندرجدرمتنکتابوسنتعدول

نشده،امادرفتاوایصادرهعروضعناوینثانویهنظیرعسروحرج،مصلحتو....لحاظشدهاست.
برایناساس،فقیهبدوننقضحکمشرعیکلی،حکمموردخاصواستثناییموردبحثرابیان
کردهاست.تفاسیرحقوقیدرطریقپیشنهادینیزازچنینقاعدهایپیرویمیکنند؛تفسیرحقوقی
ایایجادکند،بلکهعلیالقاعدهضمنحفظاعتبار

نمیتواندبهاعتبارقانونیاکلیتآنخدشه

قانون،جنبهموردیدارد.درواقع،درپروندهخاصیاشرایطخاصاستکهمفسر،اخالقو
عدالتو...رادرتفسیرخودلحاظنمودهودربرابرقانونناقصومبهمومتعارضاتخاذموضع
کند.بااینحال،حتیاگراینتفسیر،مقبولیتعامنیزبیاید،تازمانتغییرقانوننمیتواندمانع


می
ازتفاسیرمخالفباشد.
روشناستکهتفسیرپیشنهادیازاصل،19متنمحوربودهوخارجازدونحلهعمدهتفسیری
معرفیشدهقراردارد.درواقع،لوازممنطقیمتنقانوناساسیوتفسیرشوراینگهبان،ارائهچنین
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تفسیریازاصل 19راامکانپذیرمیسازند،اگرچهواضعانقانوناساسی،چنینمعناییراقصد
رسدکهدرتفسیرقانوناساسی،رویکردمتنگراقابلدفاعاست.به

ننمودهاند.اساساًبهنظرمی
طور اجمالی باید گفت که متنگرایی از نتایج منطقی دیدگاه خودبسندگی حقوقی یا حقوق
خالص  -کهپیش ازایناز هانس کلسن نقلشد -میباشد .عنصراصلیدرفهممتن،الفاظ
مندرجدرآناستونهامورفراحقوقیماننداخالقوفلسفه.حقوقدانبامتنقانونسروکاردارد
نهبامنویاتوافکاردرونیواضعقانون،کمااینکهبهکارگیریمعیارهایفراحقوقیبرایاعتبار
دادنبهقانونیاتفسیرآننیزمخالفایننظریهاست.
البته خودبسندهدانستن متن قانونی تنها به نظریه کلسن محدود نمیشود .حاصل برخی
گرایشهای تحلیل زبانی نیز به اصالت متن در فهم و تفسیر منتج میشود .نکته دیگر آن که
تفلسفروییکپدیده،محصولپیشآمدنپرسشینسبتبهآناستکهازراهشناختحسی
گویینمیباشد.نسبتمیانحقوقوفلسفهحقوقنیزازاینقاعدهخارج


وظاهریقابلپاسخ
نیست؛ حقوق و قواعد حقوقی ،پدیدههایی هستند که در مورد آنها تأمالت نظری صورت
میگیرد.از همینروستکهفلسفه حقوقرامطالعه علمیوفلسفیپدیدهایاجتماعی به نام

کردهاند
حقوق ( )Ratnapala, 2009: 3یا بررسی نظری و تحلیلی درباره پدیده حقوق تعریف  
.برایناساس،حقوقدانپسازبرخوردبامسئلهایکهدرمسائلدانش

(الریجانی)619 :6934 ،
حقوق راهی برای حل آن نمییابد ،به تالش عقالنی و تحلیلی درخصوص آن مسئله دست
مییازدودرهمینجاستکهتفکرفلسفهحقوقیزادهمیشود.بهعنوانمثال،حقوقدانهنگامی

یکند
کهدربرخوردبایکمادهقانونیآنرااخالقینمیداند،ازرابطهحقوقواخالقپرسشم 
یاپسازبررسیدیدگاهحامیانومخالفانشکلگرایی6درحقوققراردادها،نقشارادهاشخاص

در خلق اثر حقوقی را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد .در اینجا وضعیت حقوقدان مانند
میگیرد ،نیازی
فیزیکدانی است که تا پاسخ پرسشهای علمی خود را از راه مشاهده و آزمایش  
به پناه بردن به دامان فلسفه احساس نمیکند ،اما وقتی فیزیک نتواند به پرسشهای بنیادین او در
بابزمان ،حرکت ،کائناتو...پاسخی کلی ارائهنماید ،چارهایجزرجوعبهمنابع فلسفی –یا
دینی-نخواهد داشت .بنابراین،ورودبهعرصهفلسفهحقوقونظریهحقوقی 2اصوالًدرمواردی
استکهحقوقداننتواندپاسخمسئلهراازطریقاستداللمعمولحقوقی–یعنیمراجعهبهمنابع
حقوقیوتحلیلآنها-بهدستآورد.درواقع،تاهنگامیکهدانشحقوقبتواندپاسخمناسبیبه
1. Formalism.
2. Legal Theory.
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یکپرسش ارائهنماید،دلیلی برای خروجازدنیای حقوق وتمسک بهمباحثنظری وجود
ندارد.درموضوعموردبحثنیزیکمشکلعملیعالمحقوقبااستداللدرونحقوقیقابلحل
بودهونیازیبهاستفادهازنظریهحقوقیوجودندارد.
گرادرقانونبهدودلیلامکانناپذیراست؛نخست


نکتهدیگرآنکهپذیرشدیدگاهمؤلف
آنکهوجودقانونگذاریکفرضواعتباریاستکهبهدالیلخاصیپذیرفتهشدهاست.بااین
حال،نمیتوانمیانعالمواقعواعتبارخلطکردوارادهواقعیرابهاینموجوداعتبارینسبت

داد.درواقع،اساساًقانونگذاربهعنوانیکشخصیتواقعیوجودنداردتاواجدارادهشدهو
ارادهاومنشأتفاسیرحقوقیگردد.اینامردرقانوناساسیکهحتیشخصیتحقوقیقانونگذار
آننیزدرحالحاضروجودندارد،بیشترقابلتشخیصاست.دومآنکهحتیبهفرضوجود
قانونگذار نیز او – مانند هر ماتن دیگری -مقید به استفاده از زبان و به کارگیری واژهها در
چارچوبمعانیوضع شدهاست.خوانندهومفسرباکلمات بیانشدهاز سویمؤلفسروکار

داشتهوراهدیگریبرایپیبردنبهمنویاتدرونیاوندارند.آگاهیبهزبان،تنهاامرمشترک

میانمؤلفومفسراستومؤلف(قانونگذار)مکلفاستارادهخودرادرقالبزبانیقراردهد
نهایتدیدگاهمفسرگرانیزبهمتنگراییقابلتحویل

کهقابلفهمبرایمفسرباشد.بنابراین،در 
استوآنچهدرمتنقانونآمدهمعیارتفسیرآنخواهدبود.بدیهیاستکهدراینهنگامکل
موادقانونیدرکنارهمموردتفسیرقرارمیگیرندوبرخیموادومقرراتباتوجهبهاهمیتو

وزنخودبردیگرمقرراتحاکمیتخواهندداشت.درقانوناساسیجمهوریاسالمیاصولی
چون3،1،5،4،9و51ازاصولبنیادینیهستندکهباتوجهبهمتنآنها،درتفسیردیگراصول
نیزدارایاهمیتهستند.بهکارگیریبرخیموادواصولبنیادینبهعنوانحاکمبرتفسیردیگر
مواد،مشابه نظریهدورکین در حاکمیت دادن بهبرخی اصولاخالقی 6وسیاستها 2درتفسیر
قانونمیباشد (.)Dworkin, 1985

هاییازایندستباعثشدهکهدردودههاخیر،متنگراییدرآمریکانیزتبدیلبه


استدالل
نظریهمسلطدرتفسیرقانوناساسیشود.درواقع،ایننظریهنهتنهاتوانستهدرکناردونظریه
مؤلفگرایی و مفسرگرایی -مطرح شود ،بلکه گوی سبقت را از این

مسلط نیمقرن اخیر – 
نظریاتربودهاست.درحالحاضربخشاعظمقضاتدادگاهعالیوحقوقدانانآمریکاییدر
هنگام تفسیر قانون اساسی ،در عین این که از منشأگرایی در مقابل مفسرگرایی دفاع نموده و
1. Moral Principles.
2. Policies.


رهیافتمتنگراییدرتفسیرحقوقی21 ...

معنایقانوناساسیراامریثابتونهمتکاملمیدانند،امادرمیاندورویکردمهممنشأگرا،متن
رابرقصدواضعومعنایاصلی 6رابرقصداصلی 2برتریدادهوتفسیررافهممعنایعمومی
اصلی 9متن تلقینمایند؛معناییکه نهتابعپیشدانستههاو ارزشهایمفسراستو نهمنویات
درونیواضعوهیچچیزجزتحلیلزبانیمتنقانون،تواناییروشنکردنآنراندارد( Huscroft

.)& Miller, 2011: 18-19

نتیجهگیری
درمقامارزیابیمطالببایدگفتکهتفسیرقانونبهواسطهمتنبودنآن،اجتنابناپذیراست.

هاودیدگاههایموردنظر

امااینتفسیربایدبراساسمنویاتمؤلفصورتگیردیاپیشف 
رض
مفسریامتنقانون؟
دیدگاهخودبسندگیقانونایجابمیکندکهمتنقانونیاقانوناساسی،محورتفسیرباشد.
طبقمتناصل19قانوناساسیجمهوریاسالمیایران،مفسرانقانونیمجازبهارائهتفاسیرخود
ازقانونمیباشندواینتفاسیرتاهنگامتغییرقانونیاارائهتفسیررسمیازسویمجلس(اصل)19

درموردخاصخودمعتبرخواهندبود.ازآنجاکهتفسیر،بیانمرادمقنناست،تفسیردرهرمورد
بهمقنننسبتدادهمیشود.

اینمبنایتفسیریدارایمحسناتزیادیمیباشد،ازجمله:

 بهیکپرسشحقوقی،پاسخحقوقیدادهشدهاست؛بدوندلیلازمبانیفلسفیحقوقبیگانهوامگیرینشدهاست؛

 بهنیازیکهنظریاتمفسرمحوردرپیرفعآنهستند-یعنیهماهنگکردننظامحقوقیبانیازهایروزجامعه-درایندیدگاهپاسخدادهمیشود؛
باتفسیرشوراینگهبانمبتنیبرمؤلفمحوربودنتفسیردرنظامحقوقیایرانناسازگار

نیست،چراکهدرایننظریه،تفسیرجدیدبهقانونگذارنسبتدادهمیشودونهمفسر؛

 بانظامدادرسیفقهایشیعههماهنگیدارد؛نظامیکهدرآنکلیتقوانینواحکاماولیهرعایتمیشود،امادرمواردخاص،بالحاظعناوینثانویه،حکمخاصمربوطبهموردصادر
میگردد.

1. Original Meaning.
2. Original Intent.
3. Original Public Meaning.
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