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Abstract 
Achieving the goals and ideals of the Constitution is the result of implementing the 

provisions of the Constitution, which requires its interpretation where the provisions 

of the Constitution are ambiguous, concise, conflicting, or flawed and silent. 

Various approaches have been proposed regarding interpretation in the science of 

law and on this basis, the interpretation of the Constitution of the Islamic Republic 

of Iran can be done from different formal and substantive aspects. The practice of 

Guardian Council as the interpreter of the Constitution can be classified into three 

ethical approaches of egoism, deontological ethics, and rule utilitarianism. In the 

egoism interpretive approach, morality depends on the evaluation of results and 

achievements to the benefit of the person or organization, in which the norms of the 

Constitution are threatened. However, in deontological ethics, the Council considers 

it as its duty to guarantee the rights and freedoms of each citizen regardless of the 

results and benefits of restricting them. However, in rule utilitarianism, the Council 

does not put the utility directly into practice, instead it introduces some rules through 

it whose public acceptance leads to the maximum public good. Indeed, this approach 

can lead to a stronger and more enforced law and ultimately to the efficiency of the 

system. 
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 چکیده
های قاانون اساسای اسا ، اجرای مفاد قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف و وصول به آرمان

اس ،  جهموا سکوت و یا نقص تعارض اساسی با ابهام، اجمال، که مفاد قانون مواردی در مهم این
 طار  حقاو  تفسایر در للام در خصوص ونیگوناگ رویکردهای. اس  تفسیر این قانون مستلزم
سای را ا  لنوان مفسر قانون اساسی در تفسیر اصول قانون اسارویۀ شورای نگهبان به .اس  شده

گرایی گرایاناه و اایادههخودگرایانه، وظیف یاخالق کردیروتوان در سه کم میدس ِ منظرِ اخالقی
ی باه کلا طورباهی بودن لما  ، اخالقگرایانهخودری یتفس بندی کرد. در رویکرددسته نگرقالده

ارهاای ار یابی نتایج و دستاوردها به نفع شخصی و سا مانی منوط اس  که در ایان حاتا  هن 
یکارد اخالقای رو دری اسا  کاه در حااتگیرناد. ایان قانون اساسی در معرض تهدیاد قارار می

 ی شاهروندان،هایآ ادحقو  و  ن توجه به نتایج و سود حاص  ا  تحدیدگرایانه، شورا بدووظیفه
ویکارد . اماا شاورای نگهباان در ردانادمیرا برای هریک ا  شهروندان تکلیف خود  آنهاتضمین 
، بلکاه آوردینمابااه لرصااۀ لماا   واساههیاص  اایده را مساتقیم و بنگر، قالده گراییِاایده

 لماومی حاداکرری ریکه پذیرش لمومی آنها موجاب خ کندمیقوالدی را ا  طریق آن معرای 
  یانها دراسای و به استحکام و استقرار بیشتر قانون اس تواندچنین رویکردی می طبعاً. شودمی

 کارامدی نظام من ر شود.
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 مقدمه
که  اشندباید چنان صریح و روشن بکنند، که حق و تکلیف را مشخص می  ا آن ا  قوالد حقوقی

 ا  حقاو  فایو تابعان آن قوالد، در ادای تکاتیف یاا اساتاشند م ریان قادر به اجرای آن قوالد ب
وسیع و پر اویاه اسا  کاه  حدیبهند. اما مسائ  جامعه شورو نهبا سرگردانی و ابهام روب خویش

 بیناییشپ، بود آنچه را کاه ز م اسا  ، قادر نخواهدحزمتمام مراتب دق  و  با وجودقانونگذار، 
رود، گاهی اوقات  باان قاانون وجود انتظاری که ا  قانونگذار در بیان قوانین می د. همچنین باکن

 یاگوناه. ا  طرف دیگر، مسائ  و تغییر احوال جامعاه بهنیس اساسی  قادر به بیان تمام مهاتب 
بناابراین قانونگاذار باه  کار کلیاات و اصاول . کرد بینییشتوان تمام جزئیات را پاس  که نمی
 سااارد.و تهبیق جزئیات را به م ریان و توضیح مبهمات را به آیندگان می کندمیمهاتب اکتفا 

واصا  اماور بتوان به ح  یراحتاس  تا به همیشه مهر باب تفسیر در للم حقو   ترتیببدین
ال  قااانون اساساای ا  شاایوۀ (. همچنااین تغییاار یااا اصاا247-248: 1386)هاشاامی،  پرداخاا 

دشوارتری نسب  به اصال  یا تغییر سایر قوانین برخوردار اس  و نیز ثبات و دوام قانون اساسای 
نسب  به سایر قوانین ضرورت بیشتری دارد و اینکه لدول ا  نصوص قاانون اساسای و ت ااو  ا  

 ازتباا ز مسایر رسامی و رو تفشود، ا ایانیمآن مآزً به تباهی و اساد قدرت در جامعه من ر 
قانون اساسی ا  چنان اهمیتی برخوردار اس  که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صاراحتاً 

شاورای بدان توجه کرده و احکام ز م را در این خصوص مقرر و مرجاع رسامی تفسایر یعنای 
اسا  )مهرپاور، ، تعیین نماوده (981)اص   شودچهارم آنان ان ام میسه بیکه با تصورا نگهبان 
 شاده دییاتأ مؤسا ترتیب، صالحی  تفسیری شورای نگهبان ا  سوی قاوۀ (. بدین10: 1388
و سایر وظاایف همچاون  شودیمحدود نمتفسیر قانون اساسی  به اما وظایف این نهاد تنهااس ، 
و ارائاۀ نظرهاای  نظاارت بار انتخاباات و شار ، م ل  با قانون اساسی مصوبات قانونی مهابق 
(. ا  نکاات حاائز 507: 1388اس  )گرجای،  شده ینیبشیاساسی برای آن پ انوندر قرتی مشو

اهمی  در تفسیر شورای نگهبان ا  قانون اساسی، رویکردهای اخالقی شورای نگهبان در تفسایر 
ترین رویکردهاای اخالقای شاورای نگهباان در لماده ،هگراتاان ام اس . با توجه به استقصائات

اخالقی اس  که بدون توجه به نتی ۀ لم ، پارداختن  \ییگرافهیوظ ون اساسی،تفسیر اصول قان
دهد یا خودگرایی اخالقی اسا  کاه بادون های شهروندان را در رأس قرار میبه حقو  و آ ادی
گرایی ی شهروندان، به ار یابی نتایج و دستاوردها منوط اس . اماا اایادههایآ ادتحاظ حقو  و 

، بااب شدهراتهیپذقوالد اخالقی  قرار دادند ا  طریق سن ش المال با مالک کوش، مینگرقالده
و اخاال   نگرلما گرایی های جزئی و اردی در اخال  اایدهجوییها و تذتطلبیمفتو  منفع 

                                                           
تصویب    که باقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: تفسیر قانون اساسی به لهدۀ شورای نگهبان اس 98اص   .1

 .شودیمآنان ان ام  چهارمسه
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خودمحوری را ببندد و بیشترین اایده را برای بیشترین ااراد،  ی  قوالد اخالقی به ارمغان آورد 
تاالش شاده اسا ، در نوشتار حاضر ا توجه به شمای مذکور ب(. 37: 1388نیا، )مواق و هادوی 

تفاسیر شورای نگهبان ا  اصول قانون اساسی جمهوری اساالمی ایاران باا رویکردهاای اخالقای 
کاه نظرهاای شاورای  سؤال اصلی تحقیاق ایان اسا  باره نیا درمذکور تبیین و بررسی شود. 

و باه چاه ی با کدام رویکردهای اخالقی قاب  تبیین اسا   نگهبان در تفسیر اصول قانون اساس
هایی ، ابتدا با  کر نموناهشدهمهر های منظور پاسخگویی به پرسشبهنتای ی منتج شده اس   

، بررسای اندشادها  نظریات تفسیری شورای نگهبان که با رویکرد اخالقای خودگرایاناه تفسایر 
یی اسا ، گرافاهیوظاخاال   که مبتنی بر ت تفسیریهایی ا  نظریاسا  مرال (.1شوند )بندمی

لنوان یک نظریاۀ نگر بهگرایی قالده(. در بند سوم به بررسی اخال  اایده2شوند )بندتحلی  می
 یی ارائه خواهد شد.هاشنهادیپنتایج بحث، همراه با  نیترمهم  ینها درشود و بهتر پرداخته می

 

 نون اساسیرویکرد خودگرایی اخالقی در تفسیر قا

 خودگرایی اخالقی تعریف. 1
در اخاال   3شناساانهیاا اای  2اناهیامدگرایپی اخالقای هاهیانظری ا  اشااخه، 1خودگرایی اخالقی
، آدمی باید هر آن چیازی و اقاه هماان چیازی را ان اام دهاد کاه دیگویمهن اری اس  که 

نیگا   به بیشترین حد برساند )مصلح ، سود، منفع ، مزایا یا خیر خود او )گروه، حزب و...( را 
خودمحاوری اخالقای ااردی و  خودمحاوری اخالقای باه دو شاک  (.257 :1392و همکااران، 
ی ایان دیادگاه شخصا اشود. خودمحوری اخالقی ااردی یای اخالقی کلی تقسیم میخودمحور

باید در خدم  منفع  یا خیر شخصیِ من )یاا شخصای خااص( باشاند،  اخالقاًاس  که همگان 
باید منفع  یا خیر شخصای  اخالقاًگوید که هر شخصی لی میخودمحوری اخالقی ک کهیدرحات

 (.26 :1391خود را ب وید )للیا، 
شود، مالک و لنوان یک نظریه اخالقی مهر  میاخال  به ۀکه در السف خودگرایی هن اری

بار هداناد کاه بارای اارد بامعیار درستی و بایستگی لم  را میزان ساود و ثمارات و تاذتی می
تکلیاف و  ،بلکه وظیفاه ،تنها توصیف صرف ا  طبیع  آدمی نیس  رو این نظریه،ینا ا .آوردمی

. این نظریاۀ کندما را بدان توصیه و تحریض می ۀاتزام اخالقی اساسی را برای ما مشخص  و هم
تارین شاک  کاه ااراطی خودگرایی ا  شک  کی. تقسیم کرد دیگر توان به دو نحورا می اخالقی
تنها خود من ااراد به تحاظ اخالقی باید به نفع من لم  کنند. نه ۀهمکه   معتقد اس ،آن اس 

                                                           
1. Ethical egoism 
2. Consequentialism 
3. Teleological theories 
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 واضاح اسا بلکه هر ک  دیگری نیز باید به نفع من لما  کناد.  ،باید در پی منااع خود باشم
اخالقای تاوجهی باه  خاودگراییبسیار مشک  اس . اما شک  دیگار  خودگراییداا  ا  این نو  
بلکه متمرکز بر راتار خود شاخص  ،در پی نفع چه کسی باشند نداردباید  نکهیااعال دیگران و ا

، اال  اخالقای شودکلی معموزً چنین بیان می ۀلنوان یک قالدبه خودگراییاس . این شک  ا  
 به نفع اال  اخالقی اتف باشد. م مو  دراتف، تنها  مانی اع  ب را ان ام دهد که آن لم  

 

 بر خودگرایی  نمونه نظریات تفسیری مبتنی. 1
باا  763و  1752، 441تفسیر شاورای نگهباان در برخای ا  اصاول قاانون اساسای همچاون اصاول 

 ۀادار ۀنحاو در خصوص 2/4/1379اس . چنانکه در تاریخ  پذیررویکرد خودگرایی اخالقی تبیین
که ا  اصول ی مختلف یهاو برداش  یونیزیو تلو ییویراد یهاشبکه یسا یو خصوص یماصداوس
 44ی دوتتای در اصا  هاابخشبه اینکه االب  با توجهبود ) آمدهشیپی قانون اساس 44و  175

(، ا  شورای نگهبان درخواس  تفسیر شد؛ شورای نگهباان اندشدهی سا یخصوصقانون اساسی 
 حیمهابق ناص صار»الالم کرد:  10/07/1379مورخ  979/21/79در نظریۀ تفسیری به شمارۀ 

  یاس  و تأسا یدوتت ونیزیرادیو و تلو رانیا یاسالم یدر نظام جمهور یقانون اساس 44اص  
  ه نیبد اس .اص   نیبه هر نحو، مغایر ا یونیزیو تلو ییویراد یخصوص یهاشبکه یاندا و راه

 انتشاار اراگیار قابا  یانا یهاساتمیس قیاا  طر یریو تصاو یصوت یهاانتشار و پخش برنامه

                                                           
ی باا صوصاخی و تعااون ی،دوتت بخش سهیۀ پابر  رانیای اسالمی جمهوری اقتصاد نظام»قانون اساسی:  44اص   .1

ی، خاارجی انبا رگ، صنایع مادر، بزرگیۀ صنایع کل شام ی دوتت بخش. اس استوار  حیصحو  منظمی زیربرنامه
 افتلگار و پس ، ونیزیتلوی، رادیو و آبرسان بزرگی هاشبکهنیرو، سدها و  نیتأم، مهیب ی،بانکدار، بزرگ معادن

 دوتا ی و در اختیار لموم  یماتک صورتبه که اس  نهایاو مانند  آهنراهو  راهی، رانیکشتیی، مایهواپ، تلفنو 
طبق ضاوابه  و مؤسسات تعاونی توتید و تو یع اس  که در شهر و روستا بر هاشرک . بخش تعاونی شام  اس 

 خادماتو  ت اارت، صانع ی، امداردی، کشاور ا   قسم  آن شام ی خصوص بخش. شودیماسالمی تشکی  
 اصاولباا  هکیی جاتا  بخش سه نیادر   یماتک. اس ی تعاونی و دوتتی اقتصاد یها یاعات مکم  که شودیم

شاور کی اقتصاادۀ توساعرشاد و  موجابنشود و  خارج اسالم نیقوانۀ محدودباشد و ا   مهابق اص  نیادیگر 
شرایه هر  ضوابه و قلمرو و  یتفص. اس ی اسالم یجمهور نقانو  یحما موردنشود  جامعه انی  یۀماگردد و 

 «.کندیم نیمع قانونرا  بخش سه
 نیماوا   یارلاو نشار ااکاار باا  انیبی آ اد، رانیای اسالمی جمهوری مایصداوسدر »قانون اساسی:  175اص   .2

باا  انریاای اساالمی جمهوری مایصداوس سا مان  یرئ لزلو  نصبگردد.  نیتأمکشور باید  مصاتحی و اسالم
ی اساالمی اشاور م لا و  هییقضاۀ قو  یرئو  جمهور یرئ ندگانینماا   مرکبیی شوراو  اس ی رهبر مقام
را  آنبار  تنظاارو  ساا مان اداره بیاترتی و مشاخه. داش خواهند  سا مان نیابر  نظارتدو نفر(  کدام هر)

 «.کندیم نیمع قانون

 «.دارد را کشور امور تمام در تفحص و تحقیق حق اسالمی شورای م ل »قانون اساسی:  76 اص  .3



 1557رویکردهای اخالقی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی...   

 

ایار ا   یو کابل ییویمردم در قاتب امواج راد ی( برارهیو ا ینور بریا)همانند ماهواره، ارستنده، 
)اتحای و کاوهی « .خاالف اصا  ماذکور اسا  رانیاا یاساالم یجمهور یمایسا مان صداوس

، شایان توضیح اس  کاه دموکراسای 175و  44(. با توجه به تفسیر اصول 78 :1397اصفهانی، 
ی ا  هر ناولی کاه باشاد، بادون وجاود سازرممرداس . معنیبی خصوصی هارسانهبدون وجود 

ی دیداری شنیداری، ااقد محتواس ،  یرا آ ادی بیاان باا ابزارهاای بیاان آ اد شاناخته هارسانه
گف ، دموکراسی بدون آ ادی بیاان معناا  توانیمسن ی رسانه و دموکراسی . در نسب شودیم

، مهبولاات، اینترنا ، مایصداوسمانند  ندارد و آ ادی بیان هم بدون آ ادی انتخاب ابزارهای آن
(. نظریۀ شورای نگهباان 102: 1388موضولی خاتی ا  معنا خواهد بود )گرجی،  اساساًکتاب و...

روس . در ایان نظریاه، ، به تحاظ اصوتی با اشکال دیگری هم روبه175و  44در خصوص اصول 
که  پرداخته اس  44منۀ اص  به توسعۀ دا مایصداوسشورا با گسترش انحصارات  رسدیمنظر به
انتشار و پخش »نظریۀ تفسیری « ب»آن را در حو ۀ اخال  خودگرایی بررسی کرد. بند  توانیم

اراگیار همانناد مااهواره،  انتشاار قابا ی انای هاستمیسی صوتی و تصویری ا  طریق هابرنامه
ی ایار ا  ساا مان ارستنده ایبار ناوری و ایاره بارای ماردم در قاتاب اماواج رادیاویی و کاابل

تعبیر شده اس . این در حاتی اسا  کاه  44خالف اص  « ی جمهوری اسالمی ایرانمایصداوس
ی صوتی و تصویری در لصر کنونی تنها منحصار باه رادیاو و تلویزیاون هابرنامهانتشار و پخش 

یار اراگ انتشاار قابا ی انای هاساتمیسی گستردۀ اینترنتی نیز با اساتفاده ا  هاشبکهنیس  و 
 مایصداوسی صوتی و تصویری باردا ند و این مقوتۀ موضولات ا  حو ۀ هابرنامهقادرند به پخش 

 (.282: 1393پور، انصاری نژاد وخارج اس  )هریسی
 در پاسخ به درخواسا  7/10/1367مورخ  3344نگهبان در نظریۀ تفسیری شمارۀ  شورای

 انتخاباات ا  ابهاال تفحاص و حقیقدر خصوص ت م ل  داخلی امور و شوراها کمیسیون رئی 

ا  قبیا  مقاام معظام  یقانون اساسای شاام  ماوارد 76اص  »بیان کرد:  انتخابیه، حو ۀ پانزده
باشاند، اساالمی می ینگهباان کاه ماااو  م لا  شاورا یشاورا م لا  خبرگاان و ،یرهبر
مبین  و ممول ۀکه م ل  مظهر اراد ا آن ا  (.123 :1397)اتحی و کوهی اصفهانی، « شودنمی

طریاق تحقیاق و تفحاص  ا  ماردم بتواناد یباه نماینادگی ا  ساو باید آنان اس ، یهاخواسته
حقاو   که باسبب بدین حکومتی، نهادهای مقامات و ۀنسب  به هم را یهای ز م و کاامراقب 

ا  انحااراف المااال حکااومتی  لهیوساانیبد تااا وردآلم  بااه هاای مااردم سااروکار دارنااد،آ ادی و
 برای م ل  قائ  شده و وسیعی را اریبس اریاخت خصوص، نیدر ا قانون اساسی، ی شود.جلوگیر

 و در مفهاوم یاتمللانیو ب داخلایمساائ   ۀهما در مفهاوم لاادی، )تماام اماور(  کر لبارت با
 و اطاال  نیاا وجود با .شودمی مذکور نظارت اص  مشمول ها و مقامات،سا مان سا مانی، تمام

قاانون  76نظاارت اصا   نظریۀ تفسیری شورای نگهبان گساترۀ ون اساسی،در قان مصر  لموم
که ماااو   نگهبان یشورا م ل  خبرگان و ،یمقام معظم رهبر مانند یشام  موارد را اساسی
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 داخلاای م لاا  مصااوب ۀناماانییآ 198ۀ ماااددانااد. حتاای نمیاند، اسااالمی یم لاا  شااورا
م لا   مساتقیم مقاام رهباری، نظار  یر هایدستگاه برای اجرای اص  مذکور، 20/01/1379

این خصوص باید توجه داش  که در  ده اس ، درکرمسترنا  خبرگان رهبری و شورای نگهبان را
حتی نهاد رهبری ناشی  نهادها مقامات و تمامینظام مردمی جمهوری اسالمی ایران، مشرولی  

قاانون اساسای،  ژهیوباه« انیندر برابر قاو مردم ااراد ریسا با تساوی رهبر» اص  ا  مردم اس  و
ناه ا  ااتخاارات نظاام  و دانسا  پذیرتوان توجیهنه می وجهچیهرا بهیی ایمزایچنین استرنای ب

  .(173-174: 1386)هاشمی،  برشمرد
قاانون اساسای باا گساترش  175و  44که مشاهده شد، نظریاۀ تفسایری اصاول طورهمان
قاانون اساسای،  76چنین در نظریۀ تفسایری اصا  ، همداندیمرا دوتتی  مایصداوسانحصارات، 

مقام رهبری و م ل  خبرگان و حتی شورای نگهبان را ا  تحقیاق و تفحاص م لا  شاورای 
ۀ اماور جامعاه و مقاماات اطاال  لماوم دارد، بر هماقانون اساسی که  76اسالمی موضو  اص  

گف  در این  توانیماد، که در تعریف خودگرایی اخالقی مذکور ااتطورهمانکرده اس .  مسترنا
جای بیشینه شدن خیر لمومی و تضمین حقو  مل  با رویکرد قاب  تبیین و توضیح نظریات به

 با خودگرایی اخالقی، اقدام به تفسیر شده اس .
 

 خودگرایی اخالق باقانون اساسی  76و  175و  44نقد و بررسی نظریات تفسیری اصول . 2

قاانون  76و  175، 44اخالقای در نظریاات تفسایری اصاول ی رویکرد خودگرایی هاشاخصها  
ی هاایآ ادنساب  باه حقاو  و  انگارانهساه دیدگاه  اساسی، لدم سن ش دقیق پیامد المال،

 :ندشویمشهروندان و در نظر گراتن منااع و سود شخصی یا سا مانی هستند که نقد و بررسی 
پیچیاده و  یلملاهار  پیامدهایه به اینک با توجه الف( عدم سنجش دقیق پیامد اعمال:

، چگونه شورای نگهبان در نظریاۀ لمالً ناممکن اس  ،و سن ش دقیق آنها اس  ریناپذینیبشیپ
ها یاا قانون اساسی، به این نتی ه رسیده اس  که آ ادی رساانه 76و 175و  44تفسیری اصول 

مصالح  حاکمیا   تواناد باه ساود ونظارت محدود م ل  )نماد مظهر مل ( بر همۀ امور می
ار ش را برای خودمان در  ،این دیدگاهبراساس  گراس .خودمحوری دیدگاهی نتی همن ر شود  

 ن دارد کاه قضااوت صاحیح در ماوردآ این قول حکایا  ا  برسانیم. الماتمان به حداکرر جینتا
ه رباا نیاوضعیتی منفرد مستلزم پیشگویی صاحیح در ا حتی در ،چه چیزی درس  اس  نکهیا

 خواهاد آماد.ر باچاه نتاای ی باه، ان ام دهید دیتوانیهر اعلی که در آن موقعی  م که ا  اس 
در بلندمدت بر  ن نتایجآار یابی کنید که  یدرستاین پیشگویی هم آن اس  که بتوانید به ۀز م
 سرتاسار لم  در نتایج حتی نتایج یک ۀپیشگویی قاطعان وتی شما چه اثری خواهد داش . ریخ

دساتیابی  شاکبی .(144و 143: 1391)هوتمز،  اس ممکنات خالف   مانی بلندی، ۀرچنین دو
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( یاک لما  شاماریپیامادهای )گااه ب ۀبه ار یابی دقیق ا  نتایج واقعی و یقینی و تشخیص هم
اکتفا و اتکا به تلقی و تصور اجماتی خود ا  موضولات پیش رو، در  ،یا ناممکن اس  بسیار دشوار

 .خبه و خهاهای بسیار گراتار خواهاد کارد ۀما را در دایر شکیاحتماتی، بپیامدهای  ۀمحاسب
اتازام هاا گراخودگوناه کاه لم  آن ۀهای پیامدگرایانه در تحظدس  یا یدن به محاسبه روا این
بار ور ی باهجمله تردید و تحیار یاا اشاتباه و تعصاب ، نتایج بدتری ا ادی  احتمال به ،دنکنمی

 (.108: 1390ی سورکی، )حسینخواهد آورد
ا   دشادهاتفاسایر ی ی شههروندان:هایآزادنسبت به حقوق و  انگارانهسهلب( دیدگاه 
ت اویز کاه  شودیمبه  هن متبادر  گونهنیاقانون اساسی،  76و  175، 44ا  اصول  شورای نگهبان

 دهایپیاما هنی درس  اسا . ایان امار ممکان اسا   ای برای نی  به اهدافو توجیه هر وسیله
ن را دین شاهرونداو حقو  بنیا اخالقی و ارتکا ات درونی ۀاصول اوتی به نظر وآورد  باربه ی راناگوار

گاهی ن، های اصی  همچون آ ادیار ش برخی بهکه  شودیم. در واقع موجب دهدمورد افل  قرار 
هاای ل و ار شاصاو ۀهماکه نو  نگاه به  رودیمابزارگرایانه پدید آید و ا  سوی دیگر، این احتمال 

ا  هماین روسا   د.ی مواجه شونانگارسه ی با نولبه، جمله آ ادی و حفظ حرم ، حقو  دیگر، ا 
 :1378 )تساناف،اناد ، نظریۀ خودگرایی اخالقای را نقاد کردههای معاصربسیاری ا  تیبراتیس  که
و  ردیااحقاو  راتن خودگرایی اخالقی را مبنی بر نادیاده گا نظریۀ استدزلبر آن، (. اازون603
ورا ا  اصاول )چنانکه در نظریۀ تفسیری ش اندکردهحاکمی  رد  سود و مصلح  در تقاب  با جمعی
جب تهدیاد مونظریۀ خودگرایی اخالقی  و مصلحتی به نگاه ابزاری ند،و معتقد آمد( 76و  175، 44

 (.12: 1373 بلوم، ) شودیحداقلی م یهایآ اد کم تحدیدیا دس 
های لنوان محادودی باه مصلح جمهوری اسالمی ایران 1  اصول قانون اساسیدر برخی ا

و در  اسا . مصلح  در تغ  باه معناای ساود شهروندان قلمداد شده اس ی هاآ ادحقو  و 
و  دنیماراد ا  مصالح ، بهباود بخشااسا   اتعرب آمدهدر تسان رود.کار میمقاب  مفسده به
مصلح  در این معنا امری اس  که با مقاصد انسان (. 59: 1388 اده، )موسی شایستگی اس 

دس  آوردن منفعا  یاا دااع ضارر در امور دنیوی و اخروی یا هر دو موااق باشد و نتی ۀ به
این اس  کاه ، توجه در این تعریف و سایر تعاریفشایان  ۀ(. نکت59: 1388 اده، )موسی باشد

وجاه شاده اسا . بناابراین مفهاوم در تعریف مصلح  به هر دو بُعاد دنیاوی و اخاروی آن ت
دنیوی امور معهاوف  ۀچراکه منفع ، تنها به جنب ،تر اس مصلح  ا  مفهوم منفع  گسترده

تواناد باه مصلح ، ایان مفهاوم می ۀمفهوم واژ گسترۀ به توجه . با(9: 1394 اده، )حاج اس 
تاوان می خهرناک برای امحای آ ادی تبدی  شود، چراکاه آنقادر گساترده اسا  کاه یابزار
بایاد توجاه  سببلدم مصلح  سرکوب کرد. به همین  ۀراحتی هر صدای مخاتف را به بهانبه

                                                           
 قانون اساسی. 175و  164، 112، 28اصول  .1
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دار و ا  تفسایرهای موساع و جها  شاده صورت کاامالً مضایق تفسایرداش  که این واژه به
های آ ادی دیوان اروپاایی حقاو  بشار در ماورد محادودی  رونیشدت خودداری شود. ا ابه

و  یکلا حال با توجه باه(. 154: 1389 ی،ااطم دیس قاری)دارد  تأکید مضیق تفسیر بر بیان،
باا مصالح   هایآ ادحقو  و مغایرت  ۀبودن مفهوم مصلح ، معیار قضاوت دربار ریقاب  تفس

مغایرت یا لدم  ۀیابد. در برخی کشورها تعیین معیارهای قضاوت دربارکشور، اهمی  ویژه می
رو . ا این(Subhradipta, 2008: 77) اس  مستق  دادگاه ۀه لهدب ها با مصلح آ ادیمغایرت 

طراانه، با توجه به رو  حاکم بر قانون اساسای یعنای بهتر اس ، شورای نگهبان با رویکرد بی
مضایق اصاول  صورتبهاخال  خودگرایی و  ا  دور بهی شهروندان، هایآ ادتضمین حقو  و 

ناپاذیر اسا . انکار 112نون اساسی، تبعات ناشای اصا  قانون اساسی را تفسیر کند. اما در قا
دارد: م مع تشخیص مصلح  نظاام اظهاار مای هایصالحی   یتأسقانون اساسی در مقام 

م مع تشخیص مصلح  نظام برای تشخیص مصلح  در مواردی که مصوبۀ م ل  شورای »
م لا  باا در نظار اسالمی را شورای نگهبان خالف موا ین شر  و یا قانون اساسای بداناد و 

 باتوان چگونه می«. شودگراتن مصلح  نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند... تشکی  می
داند، به بهانۀ مصلح  با  ا  تصویب ای را خالف قانون اساسی میشورای نگهبان مصوبه نکهیا

و  قانون اساسی داماان اصاول اخالقای 112اندیشی مستتر در اص  شک مصلح بیگذراند  
حقو  آ ادی شهروندان در قاانون اساسای را خواهاد گراا  و شاورای نگهباان را در حاتا  

 منفعالنه قرار خواهد داد.

ایی اخالقای لاما  خاودگردر  گفتایم، هکاچنانج( توجه به سود شخصی و سازمانی: 
در ایان  میناه و  شاودیمملازم  یاا ساا مانی شخصی سودمیزان  بیشترین کسببه  اخالقی
بسایار  اخالقای، گراییگراتاه شاود. ا  ایان نظار خاوداخالقی و قوالد نادیده اییر مع بساچه

گیر اس  و دس  هر لام  اخالقی و هر دوت  و حکومتی را در ان ام هر لملی، به بها و آسان
قانون اساسای:  9. این در حاتی اس  که مهابق اص  گذاردبا  میمنفع  ای اد بازترین  ۀبهان
ی ایران آ ادی و استقالل و وحادت و تمامیا  ارضای کشاور ا  یکادیگر در جمهوری اسالم»
دوت  و آحاد مل  اس . هیچ ارد یا گروه یا مقاامی حاق  ۀو حفظ آنها وظیف رندیناپذکیتفک

ندارد به نام استفاده ا  آ ادی، به استقالل سیاسی، ارهنگای، اقتصاادی و نظاامی و تمامیا  
د و هیچ مقامی حاق نادارد باه ناام حفاظ اساتقالل و وارد کن یاارضی ایران کمترین خدشه
این «. مشرو  را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند یهایتمامی  ارضی کشور آ اد

انقالبی مردم پا  ا  پیارو ی انقاالب و تشاکی  -اص  در حقیق  نمود بینش وازی سیاسی
استقالل، آ ادی، »در قاتب شعار نظام جمهوری اسالمی بوده که ا  ابتدای نهض  انقالب ایران 

گر باوده اسا . بار ایان اسااس ها و تظاهرات مردمی جلاوهدر راهایمایی« اسالمیی جمهور
قانون اساسی خود را ملازم باه انعکااس ایان بااور در کلیاات قاانون اساسای  کنندگاننیتدو
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 2یران در اصا  های ایمانی نظام جمهوری اسالمی ابا توجه به اینکه یکی ا  پایه دانستندمی
قانون اساسی، التقاد به کرام  و ار ش وازی انسان و آ ادی تاوأم باا مسائوتی  او در برابار 

های ایماانی ا  منظر قانونگذار اساسی باا توجاه باه پایاه روا اینشده اس ،  خداوند شناخته
د اسا . های مشرو  ااارابه آ ادی، خود تضمینی برای حفظ آ ادی« التقاد و ایمان»مذکور، 
ترتیب که اصول آ ادی، استقالل و تمامی  ارضی ز م و ملزوم یکدیگرناد،  یارا نباودن بدین

داا  ا  کشور   هینت درکند و های داوطلبانۀ مردمی را تضعیف میآ ادی ابتکارات و مشارک 
 تایکن (.221: 1387رساد )هاشامی، های پشتیبان استقالل به حداق  توانایی میو خالقی 

بدون هیچ ضمان  اجرای مشخص و بدون ارجا  باه  (اص  اصول کلی قانون اساسی) 9اص  
مشاابه شورای نگهبان رو ا این .ا  سوی قانونگذار اساسی به تصویب رسیده اس  ،قانون لادی

 ،م لا  شاورای اساالمی ۀدر مواردی که مصوب باید و پاسدار این میرا  ملی دادرس اساسی
با استناد باه ایان اصا  و ا   ،ندکیرا سلب یا محدود م هروندانشهای قانونی حقو  و آ ادی

. بار هماین اسااس مربوط شاود ۀازجرا شدن مصوبباب مغایرت با قانون اساسی، مانع ا  ز م
ۀ کنندنیتضامشورا باید در نظریات تفسیری با ملحوظ کردن رو  حاکم بر قانون اساسی که 

دتی  اساتقالل یاا تمامیا  سی اقادام کناد و باهحقو  مل  اس ، به تفسیر اصول قانون اسا
 ی شهروندان نگاه نکند. هایآ ادبه حقو  و  انگارانهسه ارضی، با دیدۀ 

دارد کاه ماا مناااع نا ی وجاوددتیل .اس  طرفو  اتاً بی شمول دارداخال  ماهیتی جهان
ارجح بودن نژادها، وضو  دتیلی بر که بهگونهخودمان را ارجح ا  منااع دیگران بشماریم، همان

این اشاکال و اساتدزل  .توان یاا ها در استفاده ا  حقو  بنیادین انسانی نمیقبای  یا ملی 
اشاکازتی اسا  کاه بار خاودگرایی  نیتارا  مهم شاکیدر رد مبانی خاودگرایی اخالقای، ب

 هاضاعف ،توان نتی ه گرا  که خودگرایی اخالقی با توجه به اشکازت. بنابراین، میرندیگیم
دارد، اتزامای  اص  اس  و ساادگیتک یاهیپذیراتنی نیس . اگرچه نظر یاهیو نقایصش، نظر
ظاهر ا  تبعاات تعاارض اصاول و نهد و ا  همین رو نیز بهلام  اخالقی می ۀاخالقی را بر لهد

اشاره  وضو  اشکازت مبنایی دارد که به برخی ا  آنهاکند، اما بهاتزامات متکرر رهایی پیدا می
مقبوتی  چندانی ندارد و چندان با لرف  گفتهشیدتی  اشکازت پبه نید. این نظریه همچنش
 هکاچنانایان  وجود نیا با(. 214-215: 1385)سورکی،  لمومی سا گار نیس  یهادگاهیو د

قاانون اساسای، رویکارد  76و  175، 44اشاره شد، در برخی نظریات تفسیری ا  جمله اصول 
ی هاایآ ادا قاب  تبیین با خودگرایی اخالقی بوده اس  که با افلا  ا  حقاو  و اخالقی شور

ی حکومتی یا حتی خود مفسر قانون اساسای هاسا مانو  هاارگانمنااع  نیتأمشهروندان در 
 ان ام گراته اس .
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 یی اخالقی در تفسیر قانون اساسیگرافهیوظرویکرد 

 یی اخالقیگرافهیوظتعریف . 1
انگاراناه خوبی یا بدی نتایج یک لم  یا قالده کاه نظریاات اای  برخالف 1گرایانهفهنظریات وظی
تواند یک لم  یا قالده را صواب یاا اتزامای آورند که میکنند، مالحظاتی را در کار میاثبات می

: 1392آورد )ارانکناا، وجود مایگرداند؛ یعنی وجوه خاصی ا  خود لم ، ایر ا  ار شای کاه باه
تواند اخالقاً درس  یا گرایان معتقدند که لم  یا قالدۀ لم  می، وظیفهگرید لبارتبه (.50-49

وجود اتزامی باشد، حتی اگر بیشترین البۀ خیر بر شر را برای خود شخص، جامعه یا جهاان باه
دتی  واقعی  دیگری که مربوط به آن اسا ، نیاورد. آن لم  یا قالدۀ لم  ممکن اس  صرااً به

 گراییوظیفاه واقع، در در(. 47: 1392دتی  طبیع  خودش درس  یا اتزامی باشد )ارانکنا، یا به
اتزامی کاه ؛ شودمالک سن ش ااعال اخالقی وظیفه اس  و حقانی  ااعال ا  یک اتزام ناشی می

؛ زدیاخیدرستی و نادرستی ااعاال ا   ات خاود اعا  برم  هینت در خود لم  نهفته اس  و در
در . سزاوار تقبیح سزاوار تحسین اس  و اع  بد  اتاً نظر ا  پیامدهایش  اتاًقهع یعنی اع  خوب

را باه حاد  )ساود( شود و راتاری کاه خیارمعین میتکلیف ، راتار درس  براساس ییگرافهیوظ
خیانا  و ارتکااب  ،ییچاون درواگاو یالمات بر همین مبنا،. تزوماً درس  نیس  رساند،اللی می

احتارام باه  واای باه لهاد، ،ییمانند راستگو هاییاند و کنشحال مذموم هر رجرائم و جنایات د
 (. 134: 1395)رستمی،  نداشرایهی ممدو  رلای  قوانین در هر نیکوکاری و دیگران،

 

 گرایی اخالقینمونه نظریات تفسیری مبتنی بر وظیفه. 2
گرایاناه قابا  قای وظیفهی نظریات تفسیری شورای نگهبان که بر مبناای رویکارد اخالهانمونه

اس . در نظریۀ تفسایری شاورا ا  اصا   3قانون اساسی 69و  222تبیین هستند، مربوط به اصول 
 ینادگیدرخواسا  ساوابق داوطلباان نما ( در خصاوص60/3525قانون اساسی )به شامارۀ  22

: اسا  توجهشایان پذیرد، و ارت کشور صورت می انیمتصد یکه ا  سو یاسالم یم ل  شورا
قاانون  22اشاخاص طباق اصا    یریاطال  دادن ا  سوابق مربوط به تعرض به ح یکل طوربه»

)اتحای و کاوهی اصافهانی، « نمایاد، جاایز نیسا که قانون ت اویز می یدر ایر موارد یاساس

                                                           
1. Deontological theories 

جان، مال، حقو ، مساکن و شاغ  اشاخاص ا  تعارض مصاون اسا  مگار در  ،حیری »قانون اساسی:  22. اص  2
 «.مواردی که قانون ت ویز کند

رسامی  ۀنامال  شورای اسالمی باید للنی باشد و گزارش کام  آن ا  طریق رادیو و رو مذاکرات م : »69 اص  .3
تقاضاای  باه ،رلای  امنی  کشور ای اب کند کهیدرصورت ،برای اطال  لموم منتشر شود. در شرایه اضهراری

 «....شودیتشکی  م یرللنیا ۀجلس ،یا یکی ا  و را یا ده نفر ا  نمایندگان جمهور یرئ
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اس  که به شاک  لاام در  یادر مقام تأسی  اص  و قالدهقانون اساسی  22اص   (.67: 1397
 لبارتی بر این قالده اس ؛ بهیاس . آنچه در  ی  اص  آمده استرنا شده انیقسم  اول اص  ب

 .ناپذیری حقو   کرشده برای ایشان در صدر این اص  اسا ، اص  بر آ ادی ااراد و تعرضگرید
 بعاد، درجاۀ در نگهباان یعنی شورایاول و نهاد نگهبان قانون اساسی  ۀقانونگذار لادی در درج

 را اصا  صادر شامول دایرۀ اص ، این صدر بر وارد قانونی استرنائات تا ندکن مراقب کامالً  باید
شود، شاورا در که مالحظه میطورمانشود. ه «اکرر تخصیص» مصدا  که نکند تنگ یاگونهبه

ی باار حفااظ سااوابق اوتااپاسااخ بااه استفساااریه، رلایاا  اصاا  اخالقاای حیریاا  اشااخاص را 
کردن اسرار اشخاص اگر به تعارض  برمالااشاگری و  که داردیمو الالم  داندیمشده یبندطبقه

 .س ینمن ر شود، جایز  آنهاو حیری  
ناماۀ رئای   قانون اساسی اس  که شورای نگهبان در راستای پاسخ به 69نمونۀ دیگر اص  

 مشارو  انتشاار نحاوۀ در خصاوص( 16/10/1359دال هاا تااریخ  /77م ل  وق  )به شمارۀ 

تاااریخ  54م/ ۀشاامارنظاار تفساایری خااود را بااه تن آن، م لاا  و محاادود ساااخ مااذاکرات
صاراح  دارد کاه بایاد گازارش  یقانون اساسا 69اص  »چنین مقرر داشته اس : 8/11/1359

 نیبناابرا منتشار شاود. یرسام ۀرادیو و رو نام قیا  طر یاسالم یکام  مذاکرات م ل  شورا
: 1397تحی و کوهی اصفهانی، )ا« باشدمی یخالف قانون اساس شنهادشدهیپ قیاکتفا به دو طر

جلساات گف ، ا  نظر شورا  توانیمقانون اساسی  69(. در تحلی  نظریۀ تفسیری اص  97و 96
تشاکی  و کیفیا   رود.شامار مایم ل ، نمایش رسمی ایفای کارکردهای مهم قاوۀ مقنناه به

ارتماان ا  جمله اماور مهام در نحاوۀ ایفاای وظاایف پ آنهارسمی  جلسات و چگونگی برگزاری 
ناماۀ داخلای م لا  شاورای شود. قانون اساسی جمهاوری اساالمی ایاران و آیینمحسوب می

آن ا    باشاد و گازارش کاما یلنال دیابا یاسالم یمذاکرات م ل  شورادارند،  دیتأکاسالمی 
اص  للنی بودن ماذاکرات م لا  . ر شودشم منترداطال  م یبرا یرسم ۀرو نامو و یراد یقطر

، های شاهروندیحقو  و آ ادی نتضمیطر  ا   چراکه یکیرسد، نظر میهم بهامری منهقی و م
 آگاهی ترتیب که شهروندان ا  کیفی  کار منتخبان خودبدین اس .جلسات م ل  للنی بودن 
گیارد و ااکاار لماومی قاادر باه کنند و در این صورت کار م ل  در انظار لام قرار میپیدا می

شک برقراری چنین ارتباطی موجب ارتقا و رشد دگان خواهد بود. بیار یابی کردار سیاسی نماین
مناد شود و آنان را نسب  به مسائ  سیاسای اجتماالی خاویش لالقهاکری و سیاسی مردم می

گذارد؛ در ایان سا د و راه را برای تبادل نظرهای بین مردم و نمایندگان منتخب خود با  میمی
و ااکار لمومی، قادر به تصویب قوانین متناسب و معقول حات  اس  که م ل  با درک مفاهیم 
ها و توایح، اهم قانون و در نتی اه اجارای آن تساهی  خواهد بود و در صورت تأیید نهایی طر 

بنابراین، شورای نگهبان با استفاده ا  نظر تفسایری (. 390: 1398شود )مظهری و همکاران، می
 سی برای شهروندان مقرر شده، صحه گذاشته اس . قانون اسا 69خود بر حقی که مهابق اص  
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ی لما  یعنای درسات باهبا توجه  صرااًقانون اساسی  69و 22در نظریات تفسیری ا  اصول 
حیری  شخصی و اص  للنی بودن م ل  که مردم ا  امور لامه و مهم کشاور مهلاع   یمصون
شاورا باه الاالم نظریاۀ  ،شاودیمی شهروندان محسوب هایآ ادو ا  مصادیق حقو  و  ندشویم

تفسیری پرداخته اس . این رویکرد بر پایۀ بیشینه کردن خیر و منفعا  نیسا  و چاون لما  
اخالقای صاحیح و  تحااظ ا  نفساهیاحفظ حیری  اشخاص و اص  للنی بودن جلسات م ل  

شاده ا  رو با توجه به تعااریف ارائه. ا ایناندگراته قرارنهاد مفسر  توجه مورددارای ار ش اس ، 
 قانون اساسی قاب  تبیین با این رویکرد اس . 69و  22گرایی، اصول اخال  وظیفه

 

 ییگرافهیوظ اخالق با قانون اساسی 69و  22اصول  یریتفس اتینظر ینقد و بررس. 2

ی اخالقای و هااار شی شاهروندان ا  طریاق لما  صاحیح، حفاظ هاایآ ادتوجه به حقو  و 
اخاال   باا یقاانون اساسا 69و  22اصول  یریتفس اتینظر تحلی  توجهی به نتی ۀ لم  دربی
 یی قاب  توجه و بررسی اس :گرافهیوظ

در بررسای ایان بهر عمهل یه:ی :  دیتأکی فردی با هایآزادالف( توجه به حقوق و 
در تفسیر قانون اساسی، حاامی و نقش مربتی داشته اس ، چون شورا  توان گف  کهرویکرد می

وقتای میاان الماال قاوای  سابب. باه هماین شاودیم شاهروندان یهاای ادنگهبان حقو  و آ
حقاو  و ، آید، ایان نهااداند، تعارضی پیش میو قانون اساسی که مردم وضع کرده شدهی تأس

، رونیاا ا .داردیمرجح و برتار الاالم ماگرای اخالقی براساس رویکرد وظیفههای مردم را آ ادی
حقاو  و  ۀکنندنیتضام توانادیمیی اخالقای، گرافاهیوظی باا رویکارد تفسایر نگهبان شورای
ی عیوس لم  اریاختمفسر هرچند  مقامدر این رویکرد  گرید انیب به. شهروندان باشد هاییآ اد
خود  ریدر تفس، صورت هر درتکن  دارد، و مکانیی  مان شرایه به با توجهی قوالد حقوق خلق در

مر  انصاف و قوالد دموکراتیک را رلای   لمومی یها اسیس جامعه وخالقی های اصی  اار ش
 . Adams, 2005: 79)) دکنیم

و مقادم  درسا  و خوبۀ تمایز آنها براساس توجه به رابه، گراییهوظیفبرای مالک مشهور 
که  دانندیمی اخالقرا نظریه یا نظام گرایی اساس وظیفه همینبر . دانستن یکی بر دیگری اس 

هاا ی ویژگیاپاره)و حقو ( و آنچه درس  اس ، مبتنی بوده و بر آن اس  که  بر مفهوم تکاتیف
گرایی کاه بار گرایاناه در تقابا  باا نتی اهدر خود اع  اخالقی ار ش  اتی دارد. اخاال  وظیفه

کاه بار  ادیابن ل یاضا اخاال  بااکند و نیز در تقاب  تحصی  نتی ه یا وضعیتی خوب تکیه می
ور د، قائا  باه آن اسا  کاه تکلیاف و توصایه بار ار ش و مای سیرت یاا مانش االا  تأکیاد

: 1391گذاری تقدم دارد و لملی درس  اس  که به انگیزۀ ادای تکلیف ان ام گیرد )للیا، ار ش
(. ا  این منظر، آنچه تکلیف شورای نگهبان اس ، باید ان ام گیرد، اارغ ا  نتاای ی کاه ا  آن 21
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لنی بودن م ل  شورای اسالمی که موجاب آگااهی ماردم ا  طور مرال، اص  لآید. بهپدید می
، درس  اس ، حتی اگر سبب رنج یا آسیب شاود و هتاک حیریا  اشاخاص شودیموضع امور 

 بار آورد.نادرس  اس ، حتی اگر نتایج خوبی به
شاده  گرایی ارائاهوظیفه تشخیص برای مهم دیگری کهمعیار  ی اخالقی:هاارزشب( حفظ 

اخالقی اصول و قوانینی  یهاار ش(. 110 :1376کرسگارد، ) نش آن به ار ش اس واک ۀنحو اس ،
هاای اخاال  بار مبناای آمو ه .دهنادشک  میما را  یهاگیریتصمیم هستند که مبنا و چارچوب

ن چند گزینه، یکی را انتخااب بیا   مکه م بور باشی گیریممی وقتی در وضعیتی قرارگرایی، وظیفه
و گاذاریم میکناار  ند،ساا گار نیسات ی اخالقای و قاانونیهاار ش هایی را که با، ابتدا گزینهمکنی

رای نمونه، در نظریۀ تفسایری ب .نیمکینه را انتخاب میمانده، بهترین گز سا ، ا  میان آنچه باقی
بر حفاظ  دیتأکقانون اساسی، شورای نگهبان با صحه گذاشتن بر ار ش حیری  اشخاص و  22اص 

را پذیراتاه و  حفظ و صیان  ا  آبارو و لارضکند،  ارائهتوانس  آن، ا  بین تفاسیر مختلفی که می
اطاال  دادن ا  ساوابق مرباوط باه  یقانون اساسا 22  طبق اص یکل طوربهاس  که  داشته دیتأک

 .س یجایز ن، ندککه قانون ت ویز می یاشخاص در ایر موارد  یریتعرض به ح
نتایج و  یخوب بهکه گفتیم، در خودگرایی اخالقی طورهمان توجهی به نتیجۀ عمل:ج( بی

ه اصاول اخالقای مانناد گرایی بانگرد؛ وتای وظیفاهمیسا مان ار شمند بودن آن برای اال  یا 
لنوان صرااً باه وااداری به حقیق  در رابهه با دیگران، احترام به حقو  اشخاص، لدات ، آ ادی،

بنیاادی در چناین  یمفهوم شخص انسانی مفهاوم. کندتوجه می ،آنها یک شخص هستند نکهیا
ای نگهباان، توجاه گرایانه، شوردر رویکرد وظیفه گرید انیب به (.31: 1389اترک، ) اصوتی اس 

کند که سود حاص  ا  آ ادی یک شخص چه نفعی به حال جامعه دارد، اقاه باا توجاه باه نمی
های شهروندان، مهم این اس  کاه هار شاهروند قانون اساسی و اصول مربوط به حقو  و آ ادی

مناد شاود و ا  مواهاب آن بهره شادهشناختههای به رسامی  )حتی یک نفر( ا  حقو  و آ ادی
گرایانه ا  اصول قانون اساسی این تفاده کند. به تعبیری دیگر، شورای نگهبان با تفسیر وظیفهاس

دهاد تاا  سروساامانآورد تا براساس آن وضاع اارد را امکان را برای هر ارد و گروهی اراهم می
ی هاایآ ادترتیب در ایان ناو  تفسایر حقاو  و . بادینکار اندا ناداستعداد طبیعی خود را به 

و  دیاتأکسان ی ، بدون هرگونه مصلح اندگراته شک ندان که در چارچوب قانون اساسی شهرو
جمله مفاهیم نوپدیادی اسا   ا گرایانه اخالقی شهروندی رو در رویکرد وظیفهاجرا شوند. ا این

ای به براباری و لادات  توجاه دارد و در نظریاات اجتماالی، سیاسای و حقاوقی طور ویژهکه به
  اس . کرده دایای پجایگاه ویژه

 یتنها باراناه ،اناهیگرافهیهماواره مهلاق باودن قوالاد وظبا همۀ این اوصااف شاایان  کار اسا ، 
براسااس آنهاا  رایا ، سا  بوده اسا ، مسئلهکنندیکه مهابق آنها لم  م یکسان یبرا بلکه ان،یگرافهیوظ
را م باور  کاه ماا میشاویرو مروباه یرو  باا ماوارد هر یواقع یاما در  ندگ وجود ندارد. ییاسترنا چیه

https://motamem.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mba-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/


 1400زمستان  ،4، شمارۀ 51فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1566

 

 حیباه نظار درسا  و صاح یقوالاد اصاول و نیمهلق بودن چن نیبنابرا .میتا استرنا قائ  شو ،کنندیم
کادام  ند کاه هارایمشکالت مختلف مسائ  و و قیلال ف،یوظا یدارا ااراد ،ی نیزواقع اتی. در حرسدینم

گرایاناه کماک رض تکااتیف بارای اارد، رویکارد وظیفهرو در مقاام تعااا این .طلبدیاحکام متفاوت را م
 مراالرای باکند؛ بنابراین مهلق بودنِ تکاتیف در چنین شرایهی با تردید مواجه اس . چندانی به ما نمی
اساسی جمهوری اسالمی ایران که تمام ارکان نظام بایاد در ان اام وظاایف خاود  قانونبا دق  در اصول 

 جملاه ا یی ها یمحادودد هنگام ارائۀ نظرهای تفسیری( به آن توجه کنند، شورای نگهبان، بای جمله ا )
برای حقاو   ارضی تمامی  حفظ و ملی کشور، وحدت استقالل مصاتح، حفظ رلای ، اسالم مبانی رلای 

رو شورای نگهبان با توجاه باه ا این .(74: 1395جهرمی،  ی شهروندان اس  )قهبی و بهادریهایآ اد و
 اخاال  باای شاهروندان را مهاابق هاایآ ادد همۀ حقو  و توانینمیی دارد و ها یمحدود قانون اساسی

 ،انیگرافاهیوظ اخالقای این باورند که اساتدزل ر ایلسواان بربیشتگرایانه تضمین کند. همچنین وظیفه
 سااده ،کننادیم اکار متعاارف نفعیاان اصات  کهآنقدر  اخالقی، استدزل که اس  این ۀدهندنشان تنها

، ایان اسا  کاه ایار ا  نتاایج و پیاماد اندکردهبیان  یانگراوظیفه که چیزی ، تنهاگرید لبارتبهنیس ؛ 
 ا  ساوی دیگار، .قارار گیارد توجه مورداس  و باید  مؤثرالمال، وظیفه و انگیزه و نی  اال  نیز در لم  

 انگیازۀ و وظیفاه ا  بیشاتریمراتب به ریتأث، آنها حقانی  تعیین در المال پیامدشده اس  که نتایج  گفته
 باه نساب  بیشاتری الماال، ساهم نادرساتی و درساتی تعیاین در ییگرادهیااا،  هینت در .دارند اال 
 باه ، اماادهنادیم اهمی  اردگرایی به انهیگرافهیوظ نظریات ،شدهاشارهبر موارد دارد. اازون ییگرافهیوظ

 اهمیا  یلماوم ریاخ باه مقابا ، خودگراهاا در ،دهنادینم یا اهم کاای ۀاندا  بهلمومی  ا دیاد خیر
)موحادی و گلازار  دهنادیم ااراوان اهمیا  خیر به نفع خاود و ساا مان خاود ا دیاد به ، امادهندینم

یااک رویکاارد مهلااوب بااا  لنوانبااهنگر یی قالاادهگرادهیاااارو نظریااۀ (؛ ا ایاان34- 35: 1390اصاافهانی،
 ی خواهد شد.بررسرا یی ا  نظریات تفسیری شوهامرال
 

 نگریی قاعدهگرادهیفارویکرد اخالقی 
 نگریی قاعدهگرادهیفا تعریف. 1

ی اخالقاای هاهیاانظری ا  اشاااخه، 1یی یااا اصااات  سااودگرامنفعاا باوری، سااودمندگرایی، اایااده
نامی  لنوانبهیی را امدگرایپ، 2در اخال  هن اری اس . هنری آر. وس  شناسانهیا اای  گرایانهپیامد

کاه الماال را بار مبناای ار ش  دانادیمی ا  نظریاات اخالقای اطبقاهبرای یک نظریۀ اخالقی یا 
باه  مشاهور بندیدسته کیدر  ییگرادهیاا(. 249: 1396)وس ،  کنندیمپیامدهای المال ار یابی 

اسا   یمتفاوت یکردهایرو میتقس نی؛ مرجع و مقسم اشودیم مینگر تقسنگر و قالدهدو قسم لم 

                                                           
1. Utilitarianism 

2. Henry R. west 
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کاه ا  آن باه  نگرلما یی گرادهیااا .کننادی، اتخا  مسود و خیردر توس  به اص   انیگرادهیکه اا
قالده و قانون  چی، توجه و توس  به هشودیم رینامحدود هم تعب ییگرادهیاا ای میمستقیی گرادهیاا
و طبق اص   کندمی یابیر آنها را ا یامدهایو پ جیااعال و نتا ماًیو مستق شماردیرا معتبر نم یایکل

و  میو خااص مساتق ینگر، در هر مورد جزئالم یی گرادهیواقع، اا . درپردا دیم یابیسود به ار ش
و با تأم   کندیتمسک م ،آنچه درس  و نادرس  اس  نییو تع نییتب یبه اص  سود برا واسههیب

 ریخ ۀسود و یا الب زانیم نیشتریب محتمالً ای قیرو تحق شیچند لم  پ ایا  دو  کیکدام نکهیدر ا
اتبتاه آشاکار اسا  کاه (. 90: 1392)ارانکناا،  پاردا دیم یگذار، به ار شکندیم  ادیبر شر را ا
 اسا  و بلکاه آنها با مفاد اص  ساود، تکلف میو انهبا  مستق یتک موارد و امور جزئتک ۀمالحظ

 ریبسا ارد تح  تأث؛ چهکندیواجه مم یگریما را با مشکالت د یو ا  طرااس   رممکنیمشک  و ا
امر  نیمشق  ا سبببه نکهیا ایرو شود ارص  روبه یکم با ای ردیگ قرار یتعصبات و لواطف شخص

بر نقش  دینگر ضمن تأکگرایان قالده، اایدهرونیو افل  تن در دهد. ا ا یانگارو سه  یمبازتیبه ب
نگر در االاب ماوارد، باا لما  انیگرادهیابرخالف اا انهیگرااایدهقوالد لام و جاااتاده در مالحظات 

به  نهایانظایر و  واای به لهد ای لدات همچون  یمعروف و متعارا ۀقالده مانند قالد کیتمسک به 
، ترقیادق تعبیارباه  .پردا نادیخااص، م یهاا یلما  در موقع کیا یو نادرسات یدرسات نییتع

ا  اصا  ساود کماک  میرمستقیو ا کنندیرجو  م یلام اخالقنگر ابتدا به قوالد گرایان قالدهاایده
 ۀدرجا یشدن سود و ارتقاا نهیشیقوالد سودمند که به ب نییاص  تنها در تع نی. آنها ا  ارندیگیم

گرایان اایاده دگاهیاتوجه داشا  کاه ا  د دی. اتبته بارندیگیبهره م ،کندیکمک م یسعادت همگان
و  میرمساتقینحو ااقه به ، امااس  یاخالق یهایابیار  یبرا ییهان ارینگر هم، اص  سود، معقالده

 (.98: 1390ی )حسینی سورکی، نه در هر مورد جزئ ند،یجویدر سهح قوالد لام به آن توس  م
 

 نگریی قاعدهگرادهیفانمونه نظریات تفسیری مبتنی بر  .2
قاباا  تبیااین بااا  ،381و  492و  143تفساایر برخاای ا  اصااول قااانون اساساای همچااون اصااول 

 و بهاره اخاذ حاق در خصاوص 1366 /24/10. چنانکاه در تااریخ اسا  نگرقالادهیی گرادهیاا

                                                           
در  انسانی ا هاین برآوردنو   یمحروماقر و  کردن کنشهیرو  جامعهی اقتصاد استقالل نیتأمی برا: »43 اص . 1

 :شودیمضوابه  یر استوار  اساسبر  رانیای اسالمی جمهوری او، اقتصاد آ ادرشد، با حفظ  انیجر
 «حرامو  باط  معامالتو ربا و دیگر  ایر و انحصار و احتکار بهمنع اضرار  -5

ا   ادهاستف ، قمار، سوءسرق ، اختالس، رشوه، اصبی ا  ربا، ناشی هاثروت اس  موظف دوت : 49 اص  .2
ی، دایر صلا مباحاتو  مواتی هانی م اروشی، دوتت معامالتها و کاریمقاطعها   استفاده، سوء موقواات
 هباو  نبودن معلوم صورترد کند و در  حق صاحب بهو  گراتهرا  شرو ماساد و سایر موارد ایر اماکن کردن

 «.اجرا شود دوت  ۀلیوسبه یشرل ثبوتو  قیتحقو  یدگیرسباید با  حکم نیابدهد.  اتمال یب

 دماتخاو  معاادنی و کشااور ی و صنعتی و ت ارتدر امور  مؤسساتها و شرک   یتشکامتیا   دادن: »81 اص . 3
 «.اس  ممنو قآ مهل انیخارج به
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 و مؤسساات ،هاادوت  ا  ایرانای یهاشارک  و مؤسساات و دوتا  توساه تأدیه تأخیر خسارات
ا  شورای نگهبان درخواسا  تفسایر شاد؛ شاورای نگهباان نیاز در نظریاۀ  خارجی یهاشرک 

 تأدیه تأخیر خسارات و بهره دریاا »الالم کرد:  24/10/1366مورخ  9348ارۀ تفسیری به شم

 آن دریاا  خود لقیدتی مبانی برحسب که خارجی اشخاص و هاشرک  و مؤسسات و هادوت  ا 

 اساسای قاانون باا مغاایر وجاوه گونهنیا وصول مهاتبۀ تذا اس ؛ م ا  شرلاً ،دانندینم ممنو  را

)اتحای و کاوهی اصافهانی، « باشادینم ماورد این شام  اساسی قانون 49 و 43 اصول و نیس 
.. و ساایر .رباا، ا  ناشای یهاثروت اس  موظف قانون اساسی دوت  49مهابق اص   (.75: 1397
 اتماال یب باه او نباودن معلاوم صاورت در و کند رد حق به صاحب و بگیرد را ایرمشرو  موارد

ساسی یکی ا  ضوابه مهم جمهاوری اساالمی ایاران در قانون ا 43بدهد. همچنین مهابق اص  
 باط  معامالت دیگر و ربا کردن اقر و محرومی ، منع کنشهیرتحقق استقالل اقتصادی جامعه 

 یهاشارک  و مؤسساات دوتا ، توساه تأدیه تأخیر خسارات و بهره اخذ رونیا احرام اس .  و
 ساوی ا  االاب قراردادهای منعقاده اسبراس خارجی یهاشرک  و مؤسسات و هادوت  ا  ایرانی

 اساالمی جمهوری اساسی قانون مذکور اصول و اسالمی موا ین با مغایر خارجی مراجع و اطراف

 ریتاأخ. اما شورای نگهبان مهابق نظریۀ تفسیری خود اخذ بهره و خسارت دشویم قلمداد ایران
مهاابق  کهیدرصاورتیی(. اتبتاه اگردهیاا) داندیمخارجی م ا   مؤسساتو  هاشرک را ا   هیتأد

 نگر(.یی قالدهگرادهیااصحیح باشد ) آنهالقیدتی  مبانی
 باا قارارداد طرف خارجی یهاشرک  آیا که در این مورد اساسی قانون 81 اص  به لنای  با

 منظورباه تواننادیم دارناد، اعاتیا  و رسیده ثب  به خود در کشور که ایران دوتتی یهادستگاه

 اساالمی جمهاوری دوتا  باا منعقده قراردادهای حدود در خود یها یاعاتو  قانونی ورام ان ام

ا  شورای نگهبان نظریاۀ تفسایری  وق  ریو نخس خیر   یا اعاتی  کنند و ثب  برسند به ایران
بیاان کارد:  02/02/1360ماورخ  1775درخواس  کردند که شورا در نظریۀ تفسایری شامارۀ 

توانناد اناد میمنعقاد نموده یقرارداد قاانون رانیا یدوتت یهادستگاهکه با  یخارج یهاشرک »
قاانون  3منعقاده طباق مااده  یخود در حدود قراردادهاا یها یو اعات یجه  ان ام امور قانون

 یقاانون اساسا 81امر با اصا   نیمبادرت نمایند و ا رانیها به ثب  شعب خود در اثب  شرک 
  (.132: 1397اصفهانی، )اتحی و کوهی « ندارد یرتیمغا

گیتی پراکنده اس  که ت ماع  در صحنۀ نحویبه یامرو ه لوام  رشد اقتصادی و اجتمال
 و کشورهای صانعتی در ایرممکن اس . یمر بدون توس  به لوام  برون کشوری هر ن درآ

 کشاورهای در سارمایه و یلواما  اقتصاادی و حقاوق با چگونگی برخوردشعور دنیا  ۀپیشرات
بنابراین  قرار دارد. آن به نمایش گذاشتن چگونگی برخورد با ۀصحن اوتیه و مواد ااتهینتوسعه

به دیگاری  ا یاقتصادی ن تهیه شرایه رشد هر دسته ا  کشورها برای راع نیا های اقتصادی و
دساته کشاورهای صانعتی و  دو م مولاه لواما  در دو نیاهریاک ا  ا نیادارند.گذشته ا  ا
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حرکا  .ندکیدیگری م ا مندیخود هریک را ن ۀنوبپراکنده اس  که به یانهگوبه ااتهینتوسعه
مساتلزم  دیگار گراتن این لوام  در سهح دنیا ا  کشوری به کشاور کارهب لوام  اقتصادی و
ناو   ایاک ای دن چیمرو ه در هتکن ا .اس  ریپذهیسرما کشور لوام  در نیجلب حمای  ا  ب

ایان ناو   احساساات ناسیوناتیساتی ماانع اساتقرارو  ددارمستقیم مقبوتی  نا یگذارهیسرما
بیساتم و قبا  ا  آن  سادۀناو  در اواساه  نیاا  ا یگذارهیاگر سارما اس  یا یگذارهیسرما

 81در اصا  ا  هماین رو   .این نو  احساساات اسا مورد التراض شدید یااته اس ، استقرار
نااای حقیقاای کلمااه اساا ، در مع« دادن امتیااا »قااانون اساساای ممنولیاا  مهلااق متوجااه 

ت اری در اماور ت ااری، صانعتی و کشااور ی و  مؤسساتو  هاشرک معنی که تشکی  بدین
( باید ممنو  باشد. پ  اگر ممنولی  انحصارمعادن و خدمات اقه ا  طریق الهای امتیا  )و 

ی خاارجی باه هار لناوان و هار ناو  )حتای هاشارک و  مؤسساتمهلق را متوجه تشکی  
امکانات داخلی و دوتتای کشاور وجاود نداشاته باشاد،  کهیدرحاتقاطعه( بسا یم، م صورتبه

نه ا  طریق امتیا ، بلکاه  تواندیمرو دوت  را . ا این سا ندگی ا  میان خواهد هرگونهامکان 
ی رقابا  و مزایاده و مناقصاه هاوهیشا  طریق سایر قراردادها )مانند مقاطعه( و با استفاده ا  

وتو با خارجیان را در دس  بگیرد، تا ا  ایان  صراهبهمقرونر تنظیم قراردادهای ابتکار لم  د
طریق، هم لمران و آبادی کشور دچار رکود نشود و هم آنکه با مراقبا  تماام مناااع جامعاه 

گرایای قالاده شورای نگهبان با رویکارد اایاده رونیا ا(. 291: 1386محفوظ بماند )هاشمی، 
 قالادهبه باا توجاهیی( و گرادهیااای خارجی)گذارهیسارمامعه ا  طریاق منااع جا نیتأمنگر، 

 ایران دوتتی یهابا دستگاه که یی قالده نگر(گرادهیاا)خارجی یهاشرک احترام به قرارداد با 
 نظریه تفسیری خود را ارایه نمود. ،اندمنعقد نموده قرارداد قانونی

 
قاانون  81و  49، 43نظریات تفسایری ا  اصاول  ،نگریی قالدهگرادهیاا  شده امهابق تعریف ارائه
شورا در این نظریاات ابتادا باه  چراکهنگر قاب  تبیین اس ، یی قالدهگرادهیاااساسی بارویکرد اخالقی 

یک قالدۀ لام اخالقی مانند احترام به لقاید دینی و احترام به قراردادهای منعقده تمسک کارده و باا 
 ی(، اقدام به تفسیر کرده اس .لموم ریخ) شودیمفعتی که برای جامعه حاص  توجه به سود و من

 

اخاالق  باا قانون اساسی 81و  49و 43اصول  یریتفس اتینظر ینقد و بررس. 3
 نگریی قاعدهگرادهیفا

تمسک به قالدۀ اخالقی همراه با توجه به پیامد المال و خیر لمومی، موجب اازایش کارامادی 
قاانون اساسای باا  81و  49، 43اصاول  یریتفسا اتیظرن یقد و بررسدامه به نخواهد شد. در ا

 پردا یم.نگر مییی قالدهگرادهیاای رویکرد اخالقی هاشاخص
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دیادگاهی اسا   محور،قالده ییگرادهیاا اشاره شد، هکچنان الف( توجه به قاعدۀ اخالقی:
تعیین کرد که  یابد بودن قالده درس  بودن یک لم  را باید بر مبنای خوب یا براساس آنکه 
دارند  دیاستفاده ا  قوالد لام تأک یعنی با؛ در شرایه مشابه به آن لم  کند یس بایم اردیهر 

 بلکاه بایاد ،توان در هر موقعی  جزئی به سن ش پیامادها دسا  یا یادو معتقدند نباید و نمی
المال تحااظ  یگذاردرستی و ار ش آورند، مالکبار میهرا که بیشترین میزان سود را ب قوالدی
در نظریاه  شاورای نگهباان محور،قالده ییگرادهیطبق اا، برای مرال(. 19: 1389، نصیری) کرد

ی خارجی هاشرک اجا ۀ ثب  اگر  ،گیردباین امر را در نظر  قانون اساسی باید 81تفسیری اص  
باید ا  خود بارسد . پی خواهد داش چه نتای ی در  ،که با طرف ایرانی قرارداد دارند، داده نشود

 ییگرادهیابنابراین اا. چه پیامدهایی دارد کلی شود، یاکاری لمومی یا ضابهه که اگر این لم ،
، براسااس گارید انیاب باه. نظار دارد محور به نتاایج لاام شادن و قالاده شادن آن کاار،قالده
چاه  نموناه در هماین مراال، ایم بهتارین کاار چیسا   باریمحور باید بارسقالده ییگرادهیاا

نتاایج ان ی خاارجی در ایارهاشارک و اجا ۀ اعاتیا   ا  ثب کشور در صورت تبعی   یاقالده
نگر نقش قوالاد اخالقای بسایار حاائز یی قالدهگرادهیاادر رویکرد اخالقی  روا این بهتری دارد 

ی هاایآ ادۀ حقاو  و کنندنیتضمکه گرا برای دستیابی به حقو  اساسی اخال اهمی  اس  و 
هار  در ایر ایان صاورت،. باید به کلی  و اطال  هن ارهای اخالقی قائ  باشیمشهروندان اس ، 

که بر مبنای آن، حقو  اساسی نیاز توجیاه  کندیاخال  خاصی را اقتضا م ی مان و هر یاجامعه
یاا شاکن ه را  یکش نس ،یداربرده مانندباید ا ایع انسانی  ، هینت در. اخالقی پیدا خواهد کرد

در حقاو   ،شاودیبه این دتی  که در یک نظام التقادی خاص به تحاظ اخالقی موجه شمرده م
رویکرد اخالقی در حقو  اساسی به این امر  ۀپ  ارائ. اساسی باذیریم و آن را موجه تلقی کنیم

صاول اخالقای بر این اساس، ا. اخال  پذیراته شود ی قوالدشموتوابسته اس  که اطال  و جهان
باداه  حسان لادل و قابح . ندادرک و تصدیق طور وجدانی قاب ند که بهامبتنی بر قوالد کلی

: 1391،اقیهای والظای و اقیهای) درک اسا  ااراد در هر  مان و مکاانی قابا  ۀظلم برای هم
 گرافاهیوظ اخاال  نگر نگااهی هماننادقالاده ییگرادهیاا، شده گفتهسبب اس  که بدین (.152

قاانون  81واای به لقد و قرارداد در نظریۀ تفسایری اصا   ۀکه اص  و قالداس   دارد و معتقد
در اگر حتی  ،باید در هر حاتی اجرا شود ،م مو  نفع بیشتری برای جامعه دارد چون دراساسی 

 موارد خاصی ضرر بیشتری داشته باشد.
 باا نایگرالیا  وظیفاهباید توجه داش  کاه تح ب( توجه به نتیجۀ عمل و خیر عمومی:

 ساببگرا آن را بهوظیفاه ؛متفاوت اس واای به لقد و قرارداد نگر در درستی قالده انیگرااایده
. نتاایج ساودمندش بارای جامعاه لل نگر بهقالده یگرادهیو اا داندیاتزامی م اشیدرستی  ات

 نادیگویاسا  کاه مدر این نگر قالدهیان گرادهیاا با گرایانوظیفهبنابراین مخاتف  و نزا  اصلی 
یی گرافااهی. وظشااودیاتزاماای یااا ایراتزاماای، درساا  یااا نادرساا  مش، نتااای  سااببلماا  به
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 انمادااعرو ا ایان .حتی اگر نتایج خوبی نداشته باشد ،دگیرباید ان ام  واای به قرارداد دیگویم
و  دارناد دیااخاال ، تأک گرایی بر نقاش محاوری قوالاد درهمانند وظیفه نگر،قالده ییگرادهیاا

مشخص کنایم کاه  ۀ اخالقیباید با توس  به یک قالد (اگر نگوییم همیشه) معتقدند که معموزً
کاه  نادیاازای، ایان نکتاه را مانگرایبارخالف وظیفاه اما م.ان ام دهی یکار در موارد جزئی چه

لماومی را بارای  یررین ختهمیشه باید قوالد را با این سؤال مشخص کنیم که کدام قالده بیش
 د را دارد،وپرسش این نیس  که کدام لم  بیشاترین سا به سخن دیگر،. کندیاراهم م جامعه

اص  سود نه در تعیاین  ترتیب،بدین .بلکه باید دانس  که کدام قالده دارای بیشترین سود اس 
در این   .سدخی  ا که باید براساس آن لم  کرد، یابلکه در تعیین نو  قالده نو  لم  جزئی،

. سود آنهاا صاورت پاذیرد ۀانتخاب قالده یا ابقا یا تعویض و ت دیدنظر در آن باید بر پای دیدگاه،
، نصایری) بلکاه در ساهح قوالاد اما نه در سهح احکام جزئای، معیار نهایی سود اس ، بنابراین
اشاته د 49و  43شورای نگهبان مهابق نظریاۀ تفسایری کاه ا  اصاول  مرال رایب (.20: 1389

خاارجی بار مبناای ساود و  مؤسسااتو  هاشارک را ا   هیتأد ریتأخاس ، اخذ بهره و خسارت 
براساس و ا  همین رو قالدۀ اخالقی که بتوان اخذ سود را توجیه و  داندیممنفع  جامعه م ا  

یی گرادهیااادر   اهینت در، قالدۀ احتارام باه لقیاده و دیان معاین کارده اسا . آن لم  کرد
 نیتاأم، شاودیم، منااع جامعه ا  طریاق ساود و منفعتای کاه شناساایی طرف کی ا ر نگقالده

ی هاایآ ادو ا  طرف دیگر، چون متکی به یک قالدۀ اخالقی درسا  اسا ، حقاو  و  گرددیم
 . شودیمشهروندان هم تضمین 

شاهروندی وقتای  ۀمقوتانگر: گرای قاعدهج( افزایش کارامدی در نظریۀ اخالقی فایده
 .حقاو  مادنی و سیاسای برخاوردار باشاند تماامیااراد یک جامعاه ا   ۀیابد که هممی تحقق

موردنظر  ندگی ا  حیث اقتصادی و اجتمالی دسترسای آساان داشاته  یهاهمچنین به ارص 
ای مختلف مشارک  دارند و هلنوان الضای یک جامعه در حو هباشند. ضمن اینکه شهروندان به

بهتار جامعاه و ای ااد نظام بار  ۀهایی را نیز در راستای ادار، مسئوتی در برابر حقوقی که دارند
شاهروندی و ای ااد  یگیرند، شاناخ  ایان حقاو  و تکااتیف نقاش ماؤثری در ارتقاالهده می

قاانون اساسای و  جمله مسائ  مهم حقو  شهروندی در ای براساس نظم و لدات  دارد. ا هجامع
ااراد،  ی ندگ لنوان اشرف مخلوقات، ار ش حیات وبه توجه به کرام  انسان شر  مقدس اسالم،

  انسان و بیهوده نبودن  ندگی قدن خلکربرابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوس  و...، هدامند 
 ۀو اراد ی مقرر در قانون اساسیها یمحدودرو مفسر قانون اساسی با توجه به ا این .انسان اس 
 :Miller & Huscroft, 2001).را تفسیر کندباید قانون  ،تضمین حقو  مل  اس  که آن واضعان

نگر قانون اساسی تفسایر شاده یی قالدهگرادهیاادر این حات  اس  که براساس اخال    (17-16
 اس  و خیر لمومی و حقو  و آ ادی شهروندان تضمین خواهد شد. 

های و برناماه های لملکرد مرب  یک سیستم در جه  اهدافشاخصهترین مدی ا  مهماکار
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ا  ابزارهای سن ش مواقی  در هار دساتگاه و کارامدی  ،گرید انیب به .اس  شدهنییا  پیش تع
. اعاتیا  ۀمدی مساوی اس  با موجه نبودن ادامااکارنا بیترت نیا شود. بهسا مانی محسوب می

واقاع  های دیگار حرکا  کنناد. درهبرناما یساو و سا ان باید باه سام صورت تصمیم در این
سرل  جای خود را در قاتب مفااهیم بنیاادین به ،گرچه مفهومی ا  للم مدیری  اس امدی اکار

 کرده و ا  ارکان مهلوبی  حکوم  شده اس .  حقوقی با 
ی براسااس ریگمیتصام(، لقیده دارند محاسبۀ سود و  یاان و 227: 1398نژاد، برخی )حبیب

تواناد م سیاسی من ر شاود. تکان ایان تحلیا  نمینتایج ممکن اس ، به رشد و کارامدی یک نظا
یاک  گارید انیاب باهصحیح باشد،  یرا باید در کنار مفهوم کارامدی به پایداری آن نیز توجه کارد. 

ا  امکاناات موجاود  یریاگ، دستگاهی اس  که بتواناد باا بهرهکارامدحکوم  یا دستگاه حکومتی 
منادرج در قاانون « تحقاق اهاداف اساسای»و « رضاای  لماومی»حداکرر با دهی لمومی یعنی 

رو تفسیر اصول قانون اساسی بر مبنای ساود و  یاان . ا اینرا اراهم آورد یبازدستو اسناد  اساسی
ی ااردی )نظریاۀ هاایآ اددر نظریۀ خاودگرایی آماد( یاا صارف توجاه باه حقاو  و  کهآنچنان)
ممکن اس  با تضییع حقو  و  صرااً یی( موجب کارامدی نظام نخواهد شد، به بیان بهتر،گرافهیوظ

های شهروندان موجبات اازایش موقتی قدرت دوت  را ااراهم کناد یاا باا تحدیاد قادرت و آ ادی
بنااابراین  .دارددور نگااه یاجتمااال هیمناسااب ا  محاا  یااحما یاای، حاکمیاا  را دراردگراتقویا  
 قیا  طر نگر مذکور ااتاد،لدهیی قاگرادهیاادر نظریۀ اخالقی  آنچهنظام سیاسی بر مبنای  کارامدی

 حاص  شود. لامه ریخ لم  یا قالدۀ لملی اس  که بر مبنای قوالد اخالقی، بیشترین
 

 یریگجهینت

 کمدسا مفسر قانون اساسی مبرهن شد که این نهااد  لنوانبهبا نگاهی به رویۀ شورای نگهبان 
نگر داشاته گرای قالادهرا و اایدهگدر تفسیر اصول قانون اساسی رویکرد اخالقی خودگرا، وظیفه

تواناد تحدیاد حقاو  و آ ادی اس . چنانکه مقاتۀ حاضر نشان داد، رویکرد خودگرایی شاورا می
تنها اتزام یک خودگرا ای اد بیشترین سود برای خود یاا  چراکهشهروندان را در پی داشته باشد، 

هاای ، هماۀ اصاول و ار ش. در این صورت اص  سود شخصی یا سا مانیاس گروه مدنظر خود 
رو رویکارد بارد. ا ایانآ ادی، حقو  ااردی و کراما  انساانی را باه حاشایه می جمله ا دیگر، 

به استحکام و استقرار بیشتر قانون و تضمین حقو  و آ ادی شهروندان کاه  تواندینمخودگرایی 
یی کاه ا  هاناهنموی قانون اساسی اس ، کماک کناد. ا  طارف دیگار، باا هارسات  نیترمهما  

یی اخالقای داشاته اسا ؛ گرافاهیوظشورای نگهباان رویکارد  اصوزًنظریات تفسیری  کر شد، 
های شهروندان چیس ، معنی که بدون توجه به اینکه سود حاص  ا  تحدید حقو  و آ ادیبدین

را  گرایی، احترام باه خاود ار شداند. وظیفهاراهم کردن آن را برای هر شهروند یک تکلیف می
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 نیتارمهم کاه آن ا ا این راتار چه نتای ی در پی داشته باشد. اما  نکهیاداند، اارغ ا  اتزامی می
محاوری محوری )اردگرایای( و ار شگرایی دارد، شاخصای که رویکرد اخالقی وظیفاهشاخصه
  یاهما یکااا ۀانادا  باهو منفع  لماومی  ریخد ایاما به ا د ،توجه داردقالده  صرااً بهاس  و 

 ساود هامرویکردی بهتر که  لنوانبهنگر گرای قالدهرو در این مقاته نظریۀ اایده، ا ایندهدینم
 نیتاأمی شاهروندان را هاایآ ادشاود و هام حقاو  جامعه )منااع لمومی( در آن ملحاوظ می

ر ماوردنظساود ، اخال  خاودگرایی نگر برخالفقالده ییگرادهیاا. در گرددیم، پیشنهاد کندیم
بارخالف اخاال  ااعاال  خاوبی یاا بادیدر ایان نظریاه د و ا  طرف دیگر، کلی  و لمومی  دار

 ، نباوده؛ بلکاهشاودیمتعیاین مربوط به موقعی  خااص اااراد ی جزئ صورتبهگرایی که وظیفه
ی شاهروندان هایآ ادو با در نظر گراتن حقو  و  قوالد اخالقیمربوط به سودی اس  که طبق 

نقش بیشتری در ساا گاری قوالاد اخالقای نگر یی قالدهگرادهیاا ۀنظری رونی اا. شودیمحاص  
. بنابراین مهابق نمونه نظریات تفسایری کاه  کلی و لقالنی با اصول حقو  اساسی خواهد داش

نگر  منفع  بیشتر برای بیشترین ااراد، بیشاترین یی قالدهگرادهیااا  شورای نگهبان آورده شد، 
 منفع ، همراه با بیشترین نتایج مهلوب احتماتی را دارد. نیترثمربخشو  نیتریطوزنلمق، 
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