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بررسي جرمانگاری مصلحتگرایانه در نظام جمهوری اسالمي ایران
قدرتاله خسروشاهی∗ علی گنجی دانش**
(تاریخ دریافت 99/4/71 :تاریخ پذیرش)92/9/74 :

چکيده
جرحانگارب مصلـتگرایانه به جرحانگارباب گفنه میشود که بر اساس اصل مصلـت مشراعیّت مییاب .
مصلـت مفهومی رایج ا پرکاربرد است که برداشتهاب منفااقی ار آن میشود .در این نوشنار ابن ا مفهوح
مصلـت ا قأثیر آن بر جرحانگارب ا سپس جایگاه نظرب جرحانگارب مصلـتگرایانه در نظاح جمهورب اسالمی
ایران بررسی میشون  .قانون اساسی جمهورب اسالمی ایران اصل مصلـت را به ع وان یکی ار اصول مـ ادک ۀ
آرادب پذیرننه است ا در این نظاح امکان جرحانگارب یا م اخلۀ کیفرب حکومت بر اساس اصل مصلـت اجود
دارد .معیار جرحانگارب مصلـتگرایانه در نظاح جمهورب اسالمی مصلـت نظاح است ا قشخیص آن بر عه ۀ
شورایی با اننخاب رهررب قـت ع وان مجمع قشخیص مصلـت نظاح است؛ این نهاد به موجب شراییی میقوان
اصول قانون اساسی ا موارین اسالمی را نادی ه بگیرد .این نوع مصلـتگرایی قأثیرب مهم بر موضوع جرحانگارب
دارد که قورّح کیفرب ا نیز سیاسیق م یعی ا ااک شی ش ن ح وق کیفرب ار جمله ننایج آن است ا با چالشهاب
مخنلف سیاسیق ح وقیق اخالقیق دی ی ا ح وق بشرب رایارا است.

واژگان کليدی :جرمانگاری ،مصلحت ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،جرمانگاری
مصلحتگرايانه.
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مقدّمه
جرح انگارب نرای ب است که به موجب آن حکومت رننارهایی را ار نضاب آراد رننارب
شهران ان به قلمراب قـت سلیۀ خویش م ن ل میک ا مرقکب آن را به قـمیل درد ا رنج
قه ی میک  .به این قرقیبق ملموسقرین رایارایی آرادبهاب نردب ا ق رت حکومت را
می قوان در قصویب قوانین کیفرب مشاه ه کرد .در ااقعق حکومت با اسنفاده ار جرحانگاربق
اِعمال رار سارمانیاننۀ خود را نمایان میک ق چ انکه نمیقوان نظیر آن را در سایر شاخههاب
ح وقی یانت (نرحبخشق  .)81 :8263ار این جهات جرحانگارب در نگاه نخست امرب
اعنراضکردنی ا ناموجّه است (نوبهارق .)62 :8269ار اساس بـث دربارۀ نلسفۀ ح وق کیفرب ار
قوضیح ح ا حقّ جرحانگارب آغار میشود ا مع ا پی ا میک (قیاسی ا دیگرانق.)219 :8268
پرسش ار ح ا حقّ جرحانگارب بیدرنگ بـث ار مرانی مشراعیّت یا حقّ حاکمیّت را پیش
میکش ا گفنه میشود حکومتها با قوجّه به همان مرانیاب که به موجب آنها مشراعیّت یا حقّ
حاکمیّت پی ا کردن میقوان به ح وق کیفرب به ع وان اصلیقرین عامل اِعمال حاکمیّت دست
یارن  .امّا مسئله این است که چ ین پاسخی به قعیین دقیق مـ ادۀ مشراع جرحانگارب م نهی
نخواه ش .
جوئل نای ررگق نیلسوف آمریکاییق شیوهاب ج ی را براب قوجیه مـ ادسارب آرادب
قوسّط دالت پایهگذارب کرده است که در ااقع س جش مـ ادۀ ح وق کیفرب در نظریّات
مخنلف را ساخنارم ا راشن میک ( .)Christopher Lemann-Haupt, 2004نای ررگ به
پیراب ار جان اسنوارت میل معن

بود نلسفۀ سیاسی با این پیشنرض آغار میشود که ار اساس

اصل بر آرادب اشخاص است ا پس ار آن مـ ادیّت قهرب دالت بر اساس اصول مـ ادک ۀ
آرادب قوجیه می شود .اصول مـ ادک ۀ آرادب شراییی هسن که بر اساس آنها مـ ادیّت
آرادب انراد قوسّط دالت قعیین میشود ( .)Haupt, 2004این اصول میقوان قوصیفی عی ی ا
س جشپذیر ار مـ ادۀ ح وق کیفرب در نظریّات مخنلف را ارائه ده .
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به پیراب ار شیوۀ نای ررگق در خصوص اصول مـ ادک ۀ آرادب 8یا اصول
مشراعیّتبخش اجرار 3میقوان این موارد را برشمرد :ضررق 2ایجاد مزاحمتق 4حمایتگرایی
قانونیق 1اخالقگرایی قانونیق 9سودرسانی به دیگرانق 7کمالگراییق 1مصلـت 6ا  . ...هر نظاح
نکرب ا سیاسی ب ابر بی ش نلسفی خود یو یا چ ار این اصول را براب قعیین ح ّ مشراع م اخلۀ
کیفرب بر میگزی ا مـ ادۀ مشراع م اخلۀ قهرآمیز خود را مشخّص میسارد.
ب ین قرقیبق نظاح هاب مخنلف با قوجّه به قع اد اصولی که براب مشراعیّت دادن به م اخلۀ
کیفرب بهکار میبرن ق به نظاحهاب ح اقلی ا ح اکثرب ق سیم میشون  .نظاحهاب ح اقلی با قأکی
بر اصالت نرد ا اررش دادن به آرادب انرادق م اخالت دالت ا جامعه را ق ها براب حفظ ا حمایت
ار ح وق ضرارب نردب برمیقاب ا بیشنر بر دا اصل نخست (ضرر ا مزاحمت به دیگرب) قکیه
دارن  .در سوب دیگرق نظاحهاب ح اکثرب کارکردهاب بیشنرب را براب حکومت در نظر میگیرن
ا این را مجار میدان که ار اصول دیگر مان حمایتگرایی قانونیق اخالقگراییق کمالگرایی
ا حنّی لزاح سودرسانی به دیگران براب قوجیه م اخلۀ کیفرب اسنفاده ک  .این قفاات دی گاه
به اررشها ا پیشنرضهاب آنها در رابیه با مسائلی ب یادین همچون نگرش به انسانق دالتق
آرادبق نرد ا اجنماع ا ...برمیگردد (نرحبخشق  .)87 :8262این شیوه بر پایۀ موضوع ق اسب
مشراعیّت ساخنارب با مشراعیّت ای ئولوژیو (عالمق  )8272شکل گرننه است ا این میقوان
مـ ادۀ مجار ا مشراع م اخلۀ کیفرب حکومتها را بر اساس مرانی مورد قأیی خودشان
مشخّص ک .

1. Limiting Principles Liberty.
2. Legitimizing Principles Coercion.
3. The harm principle.
4. The offense Principle.
5. Legal paternalism.
6. Legal moralism.
7. The benefit to others.
8. Perfectionism.
9. Expediency.
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همانیور که گفنه ش «اصل مصلـت» یکی ار اصولی است که در نظاحهاب ح وقی براب
قـ ی آرادب ا م اخلۀ کیفرب به آن اسن اد میشود ا میزان اسنفاده ار آن با قوجّه به قعریف ا
قریی ی که در ادامه ار اصل مصلـت ارائه خواه ش به انسجاح نظرب آن نظاح ا ق اسب آن با
ااقعیّات ا اضعیّت جامعه بسنگی دارد؛ ریرا اجود این اصل براب حلّ مشکالت درانی نظاحهاب
ح وقیاب که ناشی ار مـ ادیّت نصوص ا قغییرات پیوسنۀ مـیط ا اجنماعات انسانی هسن
ضرارت پی ا میک

ا بر اساس نگاه به اه اف کلّی ا نهایی میرح میشود ( Opwis, 2003:

.)196
قانون اساسی نظاح جمهورب اسالمی ایران نیز به پیراب ار نظریّۀ االیت ن یه در اصل 883
قانون اساسی سهمی درخور قوجّه را براب اصل «مصلـت» پذیرننه است؛ بیگمان این موضوع
بر جرح انگارب به ع وان یکی ار انواع قانونگذارب بسیار قأثیرگذار است .آنچه در این نوشنار
بررسی میشود این است که نخستق جرحانگارب مصلـتگرایانه در نظاح جمهورب اسالمی
ایران دقی اً با چه معیارب انجاح میشود؟ داّحق این نوع جرحانگارب چه آثارب دارد؟ گفن ی است
بیان مصادیق جرحانگارب مصلـتگرایانه (اعم ار موارد مثرت ا م فی) در نظاح ح وقی نعلی ایران
نیارم نرصنی بیشنر ار چارچوب این نوشنار است ا میقوان به رور مسن ل ب ان پرداخت ا
مصادیق مخنلف را ن

ا بررسی کرد .ب ابراینق این نوشنار جایگاه نظرب جرحانگارب

مصلـتگرایانه در نظاح جمهورب اسالمی ایران را بررسی میک .

 .3بررسی مفهوم مصلحت در نظام جمهوری اسالمی ايران
مصلـت ااژهاب پرکاربرد ا رایج است که در حورۀ ان یشههاب سیاسی ا ح وقی ن شی کلی ب
ا مؤثّر دارد .مصلـت در لغت به مع اب علّت یا م رع چیزب خوب ا مفی است ا در منون انگلیسی
اغلب به «م فعت عمومی» 8قرجمه میشود .الرنه به مفاهیمی همچون خیر عمومیق رناه همگانی ا
سعادت عاح نیز بسیار نزدیو است ( .)Opwis, 2003: 183ریشۀ لغوب مصلـت «صَلَحَ» است که
1. Public Interest.
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در برابر «نَسَ َ» آم ه است ا ااژهنامههاب عربی آن را ض یا ن یض نساد قعریر کردهان (دهخ اق
ج83ق  .)81148-3کاربرد ااژگان هم خانواده مان

خیرق صالحق سعادتق عالقهق خوشای ق

م فعت ا  ...داللت بر ق اخل ا پیچی گی مفهوح مصلـت دارد که در اصیالح م یقدانان «شرح
اسم» یا «شرح لفظ» مـسوب میشود که ن ط اسنفادۀ لفظی به جاب لفظی دیگر است (میهربق
 .) 31 :8271ار این راق براب راشن ش ن م صود به جاب قعریف مصلـت بای ار ساحتش اسی
اسنفاده کرد قا راهی براب قشخیص ا قمییز آن در موارد مخنلف ب ست آارد .ررح موضوعی به
ناح «گفنمان» 8قوسّط ان یشم انی چون میشل نوکوق ارنست الکالا ا ش نال مونه اصلی را شکل
داده است که بر اساس آن بای قمامی ااژگان ا اصیالحات را با قوجّه به گفنمان رای ۀ آن ااژه
ا اصیالح قعریف کرد ا ش اخت (اننخاربق  .)43 :8214برخی با قوجّه به کاربردهاب مخنلفق
مصلـت را در سه ساحت کلّی نلسفیق کالمی ا ن هی -ح وقی بررسی کردهان .
در ساحتهاب نلسفی ا کالمیق ذاقی یا عرضی بودن مصالح میرح است ا مصلـت منرادف
با خیر یا ه ف نهایی در نظر گرننه میشود .قفاات ساحت کالح ا نلسفه به خ اباارب منکلّمان
برمی گرددق چ انکه منکلّمان در ااقع نسرت مصالح با خ ا ا سپس با احکاح دین را بررسی
می ک  .امّا مصلـت در ساحت سوّح (ن ه ا ح وق) عموماً به جلب نفع ا دنع ضرر قعریر ش ه
است که میقوان آن را به نوعی معادل « »Expediencyدر نظر گرنت .ار این نگاهق مصلـت
اقّخاذ راهکارب براب حفظ پایههاب اساسی یا رسی ن به م اص ا اه اف نهایی است ا چگونگی
کاربرد آن در درجۀ ااّل به نوع نگاه به مفهوح کلّی شریعت یا قانون ا اه اف آن بسنگی دارد.
مراحثی مخنلف دربارۀ ضوابط مخنلف ا منع ّد مصلـتگرایی شکل گرننهان ق امّا ماهیّت
ضابیهگریز مصلـت همۀ راهکارهاب میرحش ه را با چالش مواجه میک (ر.ک :بیگ لی ا
نرج پورق .)8263

1. Discourse.

812
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چ ین پ ی هاب بیشنر به مفهوح «حاکمیّت در اضعیّت اسنث ائی» 8یا «حقّ صالح ی حاکم»
نزدیو است .این مفهوح در ااقع مـصول درجهاب ار ع ح قوارن میان ح وق عمومی ا ااقعیّت
سیاسی است که به «قانون اسنث اء» یا «قعلیق قانون» به ع وان ابزارب براب حفظ کلّیّت نظاح قانونی
رسمیّت میبخش  .مصلـتگرایی در قانون اساسی جمهورب اسالمی مصوّب  8291برگرننه ار
نظریّۀ االیت ن یه اماح خمی ی است .اگرچه ساب ۀ این موضوع به پیش ار قغییر قانون برمیگرددق
با قشکیل «مجمع قشخیص مصلـت نظاح» ج رۀ قانونی گرنت .اماح خمی ی در سخ ان خود ااژۀ
مصلـت را در ساحتهاب مخنلف بهکار بردن ق امّا در رابیه با این مسئلهق مصلـت را به ع وان
اسیلهاب براب رسی ن به ه نی مهمقر در حکومتدارب اسنفاده کردن (مؤمنق )86 :8219؛ در
قانون اساسی نیز با همین مع ا ا ع وان بهکار گرننه ش ه است (اصل .)883
پس ار رد ا ناکارآم ب دا مفهوح دران ن هی «شرط ضمن ع » ا «ضرارت»ق بررسی
قاریخچه ا دالیل شکل گیرب این مفهوح در ادبیّات اماح خمی ی قأثیرب مهم بر نهم ا درک این
موضوع دارد؛ الرنه این موضوع خارج ار بـث اصلی این نوشنار است .مراد ار مصلـتگرایی در
قانون اساسی ایران مصلـت در ساحت ن ه ا ح وق است ا براب جلوگیرب ار اشنراه در اشنراک
لفظ بای آن را ار مصلـتگرایی در ساحت نلسفه ا کالح منمایز کرد .همچ ینق براب جلوگیرب
ار اشنراه در ابهاح ساخنارب بای معیار این مصلـتگرایی را مشخّص ساخت ا نیز نشان داد دقی اً
مصلـت چه کسی یا چه چیزب در نظر است .مصالح شخصیق مصالح حکومت ا مصالح عاح
یکی ار انواع ق سیمب ب مصلـت هسن که بر همین اساس شکل گرننهان  .آشکار است که
اننخاب هر ک اح ار این معیارها قأثیرب عمیق بر شکل ا ماهیّت مصلـتگرایی خواه داشت.
گفن ی است ار مصلـتگرایی بر اساس مصلـت شخص یا گراهی خاص به ع وان یو
معیار براب مصلـت گرایی در هیچ جایی ار قانون اساسی جمهورب اسالمی ایران ا سایر م ابع
ح وقی ا غیرح وقی صـرت نش ه استق یع ی در نظاح جمهورب اسالمی ایران به لـاظ مر ایی ا
نظرب هیچ مجوّرب براب جرح انگارب بر اساس مصالح شخص یا گراهی خاص اجود ن ارد ا
1. State of Exception.
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اگر رمانی بر اساس معیارهاب شخصی ا ج احی ار ابزار مصلـت اسنفاده ش ه استق شخصی یا
ج احی بودن آن انکار ش ه است.
با اجود اینق نمیقوان کنمان کرد که یکی ار مشکالت اصلی مصلـتگرایی در نظاح
جمهورب اسالمی ایران اسنفاده ا رجوع به لفظ «نظاح» است که نرود قعریفی دقیق ا مشخّص ار
آن موجرات سوءقفاهمها ا حنّی سوءاسنفادههاب نرااانی را نراهم کرده استق چراکه این ااژه
در رمی ههاب مخنلف بهکار گرننه می شود ا پذیرش هر ک اح ار معانی آن ملزامات ا آثارب
خاص را به دنرال دارد.
برخی مفهوح «نظاح» در ادبیّات ا اس اد ح وقی نعلی را منرادف با «نظاح» در قاع ۀ ن هی «حفظ
نظاح» میدان (ر.ک :ملو انضلیق  .)8216در ادبیّات ن ه س ّنی م صود ار «حفظ نظاح به ع وان
یو ااجب» حفظ نظاح حکومنی نیستق بلکه مراد حفظ کلّیّت اجنماع است .هرچ قالش براب
حفظ حکومت صالح ا عادل هم مص اق راشن حفظ نظاح است .در ااقعق به حکم ای که جامعه
ناگزیر نیارم به حکومت صالح استق قالش براب حفظ حکومت صالح نیز همچون یکی ار
ع اصر الرح براب ب اب جامعه ااجب میشود (نوبهارق  .)8211امّا آنچه به ناح مصلـت در قانون
اساسی جمهورب اسالمی آم ه است «مصلـت نظاح اسالمی» استق یع ی ع ی ه بر این است که
مصلـت نظاح برآی مصلـت اسالحق نظاح ا مصالح نردب ا عمومی است ا قشخیص آن بر عه ۀ
حاکم است (رحمت اللهیق  .)826 :8216اصل  883قانون اساسی که برار قانونی این ان یشه است
چ ین خاسنگاهی دارد (رحمت اللهیق  .)826 :8216ب ابراینق میقوان گفت ااژۀ «نظاح» در ادبیّات
س ّنی کاربردب منفاات با «نظاح» در ادبیّات سیاسی ا ح وقی نظاح جمهورب اسالمی دارد .آنچه
ار «مصلـت نظاح» در ادبیّات ن ه س ّنی اسن راط میشود ق ریراً معادل «مصلـت عاح» یا «مصلـت
عموح» است ا آنچه ار «مصلـت نظاح» در جمهورب اسالمی برمیآی منرادف با «مصلـت
حکومت» یا «مصلـت دالت» است .بای قوجّه داشت که این دا معیار بسیار منفاات هسن ا
اننخاب هر ک اح آثارب مهم بر ررح مصلـتگرایی ا شیوۀ احرار ا عمل به آن دارد.
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قی «عاح» شراییی خاص را براب مصلـتگرایی ایجاد میک که ب ان رعایت آنها نمیقوان
ع وان «مصلـت عمومی» را بر آن نهاد .این ایژگیها در مصلـتگرایی ن ه س ّنی که قـت
ع وان ضرارت مجوّر میگرنت دی ه میشون  .ن هاب شیعه عموماً ار کاربرد ع وان «مصلـت»
پرهیز داشن ا به همین دلیل ضوابط ا نرای ب دقیق را در این باره میرح نکردن  .امّا با قوجّه به
همان م ار مـ ادب که بیان ش ه استق میقوان آن را منرادف با مفهوح «مصلـت عمومی»
دانست.
اگر نرض بر این باش که م صود ار «نظاح» در منن قانون اساسی همان «نظاح اجنماعی» استق
بای نرای ب براب آن قعریف ش ه باش که ایژگیهایی شامل جمعی بودنق ح اقلی بودنق آلی
بودن ا بیررنانه بودن در آن دی ه شود (ر.ک :بیاتق  .)8262امّا چ ین نرای ب در شیوۀ
مصلـتگرایی نظاح جمهورب اسالمی دی ه نمیشود .انزان بر آنق چ ین برداشنی نیارم دالیل
ا نشانهاب مشخّص است ا نمی قوان به صرف قغییر ااژه (نظاح به عاح) قصریح قانون اساسی را
قأایل کردق چ انکه قانون اساسی در مواردب که ار ااژۀ نظاح اسنفاده کرده است (براب مثال
اصول3 :ق 899ق 877ق 889ق 818ق )877ق مفهوح «نظاح» را کامالً منرادف با «حکومت» بهکار برده
است که معموالً پسون «جمهورب اسالمی» را به دنرال دارد .همچ ینق در مواردب که قانون اساسی
م ظورب نراقر ار حکومت را در نظر داشنه استق ار عراراقی همچون «مصلـت جامعه»ق «عفّت
عمومی»ق «نظم عمومی»ق «ام یّت عمومی» ا  ...اسنفاده کرده است.
در قوانین کیفرب نیز «نظاح» قعریرب معادل «حکومت» دارد ا چ ان بهکار گرننه میشود که به
مصالح شخصی ا ج احی نیز نراکاسن ی است .براب نمونهق در مواد 1ق 371ق  199ا  194قانون
مجارات اسالمی کلمۀ «نظاح» دقی اً در مع اب حکومت جمهورب اسالمی ایران بهکار گرننه ش ه
استق به ایژه مادۀ  199که اساساً ار جرحانگاربهاب مرن ی بر مصالح نظاح است؛ این ماده م رّر
میک « :هر کس علیه نظاح جمهورب اسالمی ایران یا به نفع گراهها ا سارمانهاب مخالف نظاح
به هر نـو نعّالیّت قرلیغی نمای به حرس ار سه ماه قا یو سال مـکوح خواه ش » .انزان بر اینق
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در قمامی سخ ان رهرران ا مسئولین جمهورب اسالمی ار ابن ا قاک ون همواره مراد ار «نظاحْ»
حکومت جمهورب اسالمی ایران بوده است.
ب ینسانق مصلـتگرایی در نظاح جمهورب اسالمی ایران با معیار «مصلـت حکومت» انجاح
میگیرد .رریعناً این مصلـتگرایی در مواردب «مصلـت عمومی» را نیز به همراه دارد .امّا به
لـاظ مر ا ا شیوۀ احرارْ همان مصلـت حکومت است ا اگر نرای ب صـیح براب اعمال ضابیهها
در نظر گرننه نشودق این اضعیّت میقوان به «مصلـت ج اح یا شخص خاص» نراکاسنه شود.
ننیجه ای که نظاح جمهورب اسالمی به لـاظ نظرب امکان ا مجوّرب دارد که بر اساس «مصالح
حکومنی» اق اح به جرحانگارب ک  .این یکی ار چالشهاب مهمّ نظاح جمهورب اسالمی استق
چراکه اجود حقّ جرحانگارب مصلـتگرایانه با معیار مصلـت حکومت ار ایژگیهاب
خودکامگی حکومنی شمرده میشود ا ننایج ا آثار گریزناپذیرب دارد (گ جیق  .)8261ب ابراینق
بای این مصلـت گرایی را ار مصلـت بر مر اب مصالح عاح مردح که دایرۀ اسیعقرب را شامل
میشود ا مصالح شخصی که بسیار مـ ادقر هسن منمایز کرد (ر.ک :راسخ ا بیات).

 .2مرجع تشخيص مصلحت در نظام جمهوری اسالمی ايران
مشکالت اجرایی ا ح وقی حاکمیّت در دهۀ نخست جمهورب اسالمی موجب ش که اماح خمی ی
نرمان بارنگرب قانون اساسی را صادر ک

ا خود انرادب را براب این م ظور اننخاب ک  .شوراب

بارنگرب که ن ط ار مسئوالن رده باالب حکومت قشکیل ش ه بود در رابیه با بنبستهاب نظرب
ا اجرایی قجربۀ ریادب داشت ا به ه مین جهت گرایش آشکارب به قمرکز ا انزایش اخنیارات
حاکمیّت براب رنع چالشهاب ح وقی اعمال حاکمیّت پی ا کرد .قمرکز در قوّۀ مجریّه با حذف
نخستاریرب ا قجمیع آن با ریاستجمهوربق حذف شوراب عالی قضایی ا قمرکز آن در
ریاست یو نفر به اننخاب رهرر ا  ...ار جمله موارد مهمّ قغییر در قانون اساسی بودن  .در سایر
موارد میقوان گفت این شورا با قوجّه به جایگاه م ـصربهنردب که براب رهررب در باالقرین ردۀ
حاکمیّت پذیرننه بودق عم ۀ چالشهاب ح وقی کشور را با ااگذارب اخنیارات قصریحش ه در
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قانون اساسی حل کرد .یکی ار اخنیارات مهم به رسمیّت ش اخنن حقّ مصلـتگرایی به همان
مع اب عرور ار اصول قانون اساسی ا موارین اسالمی براب رهررب است که ب ین راش انجاح ش :
 .8اضانه ش ن قی «میل ه» به اصل پ جاهاهفنم؛  .3اضانه ش ن اصل یکص اهفناداششم ا قشکیل
نهاد شوراب ام یّت ملّی؛  .2قشکیل شوراب بارنگرب با دسنور ا نظر رهررب در اصل یکص ا
هفناداهفنم؛ ا  .4اضانه ش ن اصل  883قانون اساسی ا قشکیل مجمع قشخیص مصلـت نظاح.
نخست ای که در مورد قغییر در اصل  17به نظر میرس دغ غۀ ررن اران اضانه ش ن قی
«میل ه» این بوده است که رهررب بنوان در مواقع ضرارت ا مصلـتق بر خالف قرقیرات م رّر
در قانون اساسی قصمیم الرح را با معیار مصلـت حکومت اقّخاذ ک  .به همین دلیل برخی حصرب
نرودن اخنیارات الی ن یه در قانون اساسی ا حنّی اابسنگی مشراعیّت قانون اساسی به اذن االیت
ن یه را میرح کردن  .در حالی که این نظر در ب  1اصل ( 889حلّ معضالت نظاح که ار ررق
عادب قابل حل نیستق ار رریق مجمع قشخیص مصلـت نظاح) ا نیز در اصل ( 883اننخاب
اعضاب ثابت ا منغیّر مجمع قشخیص مصلـت نظاح) ا حنّی در اصل ( 879اننخاب مسن یم ا
غیرمسن یم اعضاب شوراب ام یّت ملّی ا امضاب مصوّبات این شورا) قأمین گردی ه است .انزان
بر اینق دالیل بسیارب میرح ش هان که نشان میده لزامی ن ارد اعمال االیت میلق ن یه خارج
ار چارچوب قانون اساسی مع ا ا قفسیر شود (ر.ک :نوبهارق .)8271
داّح ای که شوراب ام یّت ملّی با قوجّه به ای که جایگزی ی براب شوراب عالی دناع سابق استق
چهرهاب صرناً نظامی ا اننظامی را به ذهن منرادر میسارد .امّا با قأکی نمای گان شوراب بارنگرب
قانون اساسی بر بیشنر ش ن دام ۀ اخنیارات ا اظایف این شوراق قرکیری براب شوراب ام یّت ملّی
در نظر گرننه ش که در عمل به یو شوراب سیاسی -ام یّنی قر یل ش (هاشمیق .)127 :8218
همانیور که در اصل  879قانون اساسی آم ه استق شوراب ام یّت ملّی به م ظور قأمین م انع ملّیق
پاس ارب ار ان الب اسالمیق قمامیّت ارضی ا حاکمیّت ملّی قشکیل ش ه است ا داراب اظایفی
مشخّص در رمی ۀ قعیین سیاستهاب دناعی -ام یّنیق هماه گی ق ابیر کلّی دناعی -ام یّنی ا
بهرهگیرب ار امکانات کشور براب م ابله با قه ی هاب داخلی ا خارجی است .ریاست این شورا
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با رئیس جمهور است ا مصوّبات آن با قأیی م اح رهررب الرحاالجراء خواه بود .این شورا در
اقّخاذ قصمیمات خود مسن ل ار قواب سهگانه عمل میک ا نهادهاب کشورب بای خود را با
سیاستهاب کلّی دناعی -ام یّنی آن هماه گ سارن  .ار این راق با قوجّه به ای که قانون اساسی
قلمرا اخنیارات دسنگاهها ا م امات را حنّی در مواقع اضیراب ا ایژه قعیین کرده استق نرای
قفسیرب ار صالحیّت شوراب ام یّت ملّی ارائه داد که موجب ق اخل ا قزاحم سایر اصول قانون
اساسی شود .براب نمونهق ایجاد مـ ادیّتهاب نظامی (اصل  )76یا انجاح اق اماقی مان بارداشت
یا ایجاد مـ ادیّتهاب نورب قوسّط قوّۀ قضائیّه در قانون اساسی ا قوانین عادب پیشبی ی ش ه
است (اخنیارات قانونی دادسنان ا بارپرس) .در مورد نهادهاب نظامی نیز قانون اساسی در اصول
 842قا  818ح اد اظایف ا اخنیارات آنها را مشخّص کرده است .ب ابراینق نمیقوان با قوجیه
م سجم سارب م یریّت در شرایط اضیراربق اخنیارب مانوق قانون اساسی براب شوراب ام یّت
ملّی منصوّر ش ق بلکه این شورا که قرکیری ار باالقرین م امات ا مسئولین سیاسیق اقنصادبق
نظامی ا راابط خارجی است بای میابق آنچه در اصل  879آم ه است مصوّباقی در جهت
هماه گی قوا ا نهادهاب حاکمیّنی داشنه باش ا الرنه قواب مذکور نیز ملزح به رعایت سیاستها
خواه بود .در ااقعق شوراب ام یّت ملّی نرای رأساً اق امی در جهت جرحانگاربق مجاراتق
بارداشت ا  ...داشنه باش .
سوّح ای که ص ار نرمان بارنگرب در قانون اساسی میابق اصل  877قانون اساسی مصوّب
 8291به رهررب سپرده ش ه است« :م اح رهررب پس ار مشورت با مجمع قشخیص مصلـت نظاح
ری حکمی خیاب به رئیس جمهور موارد اصالح یا قنمیم قانون اساسی را به شوراب بارنگرب
قانون اساسی با قرکیب ریر پیش هاد مینمای ( .»)...در همین اصل آم ه است که مصوّبات شوراب
بارنگرب بای به امضاء ا قأیی رهررب نیز برس ا پس ار آن ار رریق مراجعه به آراء عمومی به
قصویب اکثریّت میلق شرکتک گان برس  .این اخنیار میقوان یکی ار ابزارهاب اصالح امور
ب ان خ شه به قانون اساسی به ع وان مهمقرین میثاق سیاسی -ح وقی کشور باش .
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چهارح ای که مجمع قشخیص مصلـت نظاح یکی ار نهادهاب ریر نظرب رهررب است که پس
ار اصالح قانون اساسی در سال  8291بر اساس اصل  883صورت قانونی پی ا کرد .این نهاد
مـصول چالش هاب سیاسیق ح وقی ا حنّی مذهری جمهورب اسالمی ایران در دهۀ نخست عمر
خود است .اصل  883قانون اساسی م رّر میک « :مجمع قشخیص مصلـت نظاح براب قشخیص
مصلـت در مواردب که مصوّبۀ مجلس شوراب اسالمی را شوراب نگهران خالف موارین شرع یا
قانون اساسی ب ان ا مجلس با در نظر گرننن مصلـت نظاح نظر شوراب نگهران را قأمین نک ا
مشااره در امورب که رهررب به آنان ارجاع ده ا سایر اظایفی که در این قانون ذکر ش ه است
به دسنور رهررب قشکیل میشود .اعضاب ثابت ا منغیّر این مجمع را م اح رهررب قعیین مینمای .
م رّرات مربوط به مجمع قوسّط خود اعضاء قهیّه ا قصویب ا به قأیی رهررب خواه رسی ».
همچ ینق در ب هاب  8ا  1اصل  889قانون اساسی نیز «قعیین سیاستهاب کلّی نظاح جمهورب
اسالمی ایران پس ار مشورت با مجمع قشخیص مصلـت نظاح» ا «حلّ معضالت نظاح که ار ررق
عادب قابل حل نیستق ار رریق مجمع قشخیص مصلـت نظاح» پیشبی ی ش هان  .انزان بر اینق
در اصول دیگرب مثل اصل ( 888شوراب رهررب)ق اصل ( 877شوراب بارنگرب در قانون اساسی)
نیز اظایفی م رّر ش هان .
اهمیّت مجمع قشخیص مصلـت نظاح در این است که در شراییی که مجلس میابق اصل
 883ضرارقی را قشخیص ده یا در شراییی که رهررب بر اساس ب  1اصل  889معضلی را که
به ررق عادب قابل حل نیست میرح ک ق مرجع نهایی قشخیص مصلـت نظاح جمهورب اسالمی
خواه بود ا میقوان بر اساس مصالح حکومنیق قصمیماقی خارج ا حنّی منّضاد با قانون اساسی
ا ظاهر موارین اسالمی داشنه باش .
اقنی چ ین ح ّی براب این نهاد در نظر گرننه ش ه استق نمیقوان شیوه یا قاع هاب بیرانی
براب قصمیمات آن جز آییننامۀ داخلی مجمع که بای به قصویب اعضاء ا قأیی رهررب برس
منصوّر ش  .براب نمونهق این مجمع در برخی دارهها اق اح به جرحانگارب یا قصویب قوانین کرده
است که الرنه بع ها با حکم رهررب اقت مج ّد در این رمی ه مـ اد ش  .در ااقعق حقّ
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مصلـتگرایی به مع اب «گذر ار اصول قانون اساسی ا موارین اسالمی» بر اساس قانون اساسی
مرن ی بر آراب عمومی با شراییی به م اح رهررب ااگذار ش ه است که عرارت است ار اننخاب
اعضاب مجمع قشخیص مصلـت نظاح براب قشخیص مصلـت در مواردب که مشمول ب  1اصل
 889ا اصل  883قانون اساسی هسن .
جرحانگارب مصلـتگرایانه در نظاح جمهورب اسالمی ایران به لـاظ شکلی ق ها در چ ین
نرای ب قابلیّت اعمال دارد ا هیچ نهاد ا مسئولی دیگر نرای قـت ع وان مصالح نظاح یا هر
مصلـت ا م فعنی دیگر براب جرحانگارب که هسنۀ اصلی ح وق کیفرب است اق اح ک  .بای
قوجّه داشت که اگرچه قانون در سایر بخشهاب ح وق کیفرب ار جمله مجاراتهاق بارداشتهاق
بارجویی ها ا  ...مجوّرهایی را براب مسئولین قضایی مثل بارپرس ا دادسنان در نظر گرننه استق
قماح این موارد بای مرن ی بر یو جرحانگارب باش  .به عرارت دیگرق نرای شخصی را به سرب
موضوعی که جرحانگارب نش ه است مؤاخذه کرد .اصل  29قانون اساسی به صراحت بر این
موضوع که یو قاع ۀ مسلّم ع لی ا شرعی است قأکی کرده است .هرچ اصل  897قانون
اساسی اصل قانونی بودن جرح ا مجارات در قانون اساسی را دچار چالش ا حنّی قعارض کرده
است .بسیارب ار ح وق انان بر این باارن که اصل  897به دالیل منع ّد مجوّرب براب جرحانگارب
خارج ار نظاح قانونی نیست ا در نهایت دادرس میقوان در قکمیل ا قفسیر قوانین غیرکیفرب به
م ابع ن هی رجوع ک  .همچ ینق ادارۀ ح وقی قوّۀ قضائیّه در نظریّۀ مشورقی خود در این باره
میگوی « :هرگاه قضیهاب میرح شود که در قانون براب آن مجاراقی قعیین نش ه باش ق بای گفت
آن عمل جرح نروده ا قابل ررح در مـاکم هم نمیباش (( »)...نظر مشورقی شمارۀ 7/9218
( )96/83/81ر.ک :هاشمی ا کوشاق .)8211

 .1ضوابط جرمانگاری مصلحتگرايانه در نظام جمهوری اسالمی ايران
اجود همزمان جمهوریّت ا اسالمیّت در ع وان نظاح جمهورب اسالمی ایران موجب ش ه است
که همواره بـث ار چگونگی در ک ار هم قرارگرننن این دا ار مراحث نضاب علمی ا عمومی
کشور باش ا این پرسش میرح شود که در نهایت ک اح یو ار این دا ق ّح مر ایی ا اررشی
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دارد قا بنوان بر اساس آن ضوابط ماهوب را براب جرحانگارب مصلـتگرایانه در نظر گرنت .با
این حالق صرف رجوع به همه پرسی عمومی براب قعیین نوع نظاح ا قصویب نهایی قانون اساسی
براب اثرات ق ّح رأب مردح ا مر اب مشراعیّت قرار گرننن آن کفایت میک ق چ انکه این
موضوع صراحناً در م ّمۀ قانون اساسی ا اصولی مان اصل  8ا  19آم ه است .الرنه نمیقوان
کنمان کرد اخنیاراقی که همین قانون اساسی مرن ی بر رأب مردح به م اح رهررب داده است به ح ّب
گسنرده هسن که گاهی حاکمیّت مردح ا برخی دیگر ار اصول قانون اساسی را دچار چالش ا
قعارض میک .
نظارت مسن یم ا غیرمسن یم بر قمامی اننخابات کشورق نظارت مسن یم ا غیرمسن یم بر قمامی
مصوّبات ا اق امات اجرایی کشورق قعیین سیاستهاب کلّی نظاحق ص ار نرمان بارنگرب در قانون
اساسی ا قشخیص مسن یم ا غیرمسن یم مصلـت نظاح ار جمله اخنیارات مصرّحی هسن که قانون
اساسی براب م اح رهررب به رسمیّت ش اخنه است .این اخنیارات با اضانه ش ن مفهوح یا اصیالح
«میل ه» به عرارت «االیت امر» در اصل  17قانون اساسیق دی گاه غیرحصرب بودن اخنیارات الی
ن یه در قانون اساسی را بیش ار پیش ق ویّت کرده است .ار ررف دیگرق بخشهایی ار منن قانون
اساسی مان آنچه به نظارت بر الی ن یه مربوط است بر ع ح هرگونه اسنر اد ا انـصار قأکی
دارد .همچ ینق م یق اجودب قانون اساسی به ع وان میثاق بین حکومت ا مردح نیز داللت بر
قـ ی اخنیارات الی ن یه در قانون اساسی دارد .اانگهیق اگرچه حقّ گذر ار اصول مصرّح قانون
اساسی ا موارین شرعی به موجب قانون اساسی مرن ی بر آراء عمومی به رهررب داده ش ه استق
معیار ا نرای مصلـت گرایی نیز در قانون اساسی مشخّص ش ه است که النزاح یا ع ح النزاح
رهررب به این ضوابط میقوان به ع وان س جهاب عی ی به نظارت مجلس خررگان بر الی ن یه مع ا
ده  .در غیر این صورتق صـرت ار هرگونه نظارت ب ان قعیین ضوابط ا قـ ی اخنیارات اساساً
بیمع ا خواه بود ا اجود قانون اساسی را ریر سؤال میبرد .ار این جهتق االیت ن یه موجود
در قانون اساسی منفاات ار نظریّۀ االیت ن یه اماح خمی ی ش ه است .مرجع قشخیص مصلـت
نظاح در نظریّۀ االیت ن یه اماح خمی ی ب ان هیچ قی بیرانی شخص الی ن یه است ا ق ها ضابیۀ
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حاکم بر این اخنیار ع ل ا علم الی ن یه استق حال آنکه در قانون اساسی با اجود پذیرننن این
اخنیار براب رهرربق نرای شکلی آن نیز قعیین ش ه است ا بخشهاب دیگرب ار قانون اساسی
نیز در جهتدهی به این مصلـتگرایی قأثیر دارن .
در رابیه با ضوابط مصلـتگرایی در نظاح جمهورب اسالمی ایران دی گاههایی اجود دارن
که سعی دارن مواردب را به ع وان ضابیۀ مصلـتگرایی براب اصل  883قانون اساسی در نظر
بگیرن  .در این دی گاهها مواردب چون «ع ح مخالفت با نصوص شرعی»ق «رعایت م اص عامه
شریعت»ق «رعایت اهم ا مهم»ق «رعایت دانش ا خررگی» ا  ...به ع وان ضابیۀ مصلـتگرایی
در نظاح جمهورب اسالمی میرح ش هان (صرامیق  .)382 :8219امّا به نظر میرس اصل 883
قانون اساسی هیچ ک اح ار این قیود را به ع وان ضابیهاب ح وقی براب مصلـتگرایی نپذیرننه
است ا به صراحت ار االویّت مصلـت نظاح در برابر قماح این نصوص صـرت کرده است.
بای قوجّه داشت که ار اساس یکی ار دالیل پی ایش ا اضانه ش ن این اصل به قانون اساسی
قعارض مصالح نظاح با نصوص شرعی بوده است .اماح خمی ی در مواردب منع ّد ار جمله در نامۀ
مهمّ خود به م اح رهررب  -که آن رمان رئیس جمهور ا اماح جمعۀ قهران بودن  -صراحناً
میگوی  « :اگر اخنیارات حکومت در چارچوب احکاح نرعیه الهی استق بای عرض حکومت
الهیه ا االیت میل ه مفوضه به نری اسالح (ص) یو پ ی ۀ بیمع ی ا مـنوا باش » (اماح خمی یق
 :8299ج39ق  .)879در این نامه اماح خمی ی به رور مشخص ار االویّت حفظ مصالح بر احکاح
سخن میگوی ا آن را ار اخنیارات حکومت میدان (اماح خمی یق  :8299ج39ق .)879
نویس گان قانون اساسی  8291نیز در اصل  883به پیراب ار دی گاه اماح خمی ی مصالح نظاح را
بر قانون ا شرع برقرب دادن .
مصلـت ااژهاب مرهم است که باعث اشنراهات لفظی ا مـنوایی نرااانی میشود ا قماح
قالش ا دغ غۀ پژاهشهایی نظیر این نوشنار یاننن قعریف یا ضابیهاب در جهت قـ ی ا
قشخیص آن است .عموماً به جاب قعریف ا مشخّص ساخنن معیارها ا ضوابط مصلـتق آن را به
مفهوح مرهم دیگرب ارجاع میده  .یکی ار ارجاعات مرسوح اسنفاده ار مفاهیمی مثل «م اص
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شریعت» است .اگرچه بـث هاب مربوط به ن ه الم اص یا ن ه المصالح نکاقی ج ّب ا جالب
قوجّه دارن ق ناح بردن ار م اص شریعت به ع وان یو ضابیه براب مصلـتگرایی به هیچ ع وان
صـیح نیست ا همان ارجاع امر مرهم به ابهامی دیگر است.
در رابیه با قخصّص کارش اسان نیز اگرچه مجمع قشخیص مصلـت میقوان ار موارد مذکور
بهره برردق هیچ نظر ع الیی یا کارش اسیاب ب ان احرار ا قأیی این نهاد دلیلی مشراع براب رد
ش ن ار اصول ا نصوص نخواه بود .همچ ینق هیچ قضمین ح وقی یا غیرح وقیاب براب اجرار
حکومت به پذیرش نظرات کارش اسان اجود ن ارد .آخر ای که مفهوح قخصّص ا نظر کارش اسی
نیز کلّی ا ابهاحبرانگیز است ا در بسیارب ار موارد حنّی س جشپذیر نیستق به رورب که دربارۀ
موارین شرعی گفنه می شود بیشنر مصوّبات مجمع قشخیص مصلـت نظاح بر خالف موارین
شرعی نرودهان ق بلکه ار نظر ن هایی غیر ار ن هاب شوراب نگهران اسنفاده ش ه است ا حنّی
نمیقوان گفت مجمع ار حکم ثانویّۀ شرعی بهره برده است (مهرپورق  .)378 :8216در رابیه با
نظرات کارش اسی نیز چ ین موضوعی میرح است ا به همین دلیل نرای این گونه موارد را به
ع وان ضابیهاب ح وقی براب مصلـتگرایی در نظر گرنت .امّا ناگفنه نمان همانیور که ار
مصلـتگرایی به لـاظ ع لی دناع میشود ا با آاردن قواع ب مثل دنع انس به ناس ق الضررق
اهم ا مهم ا  ...قوجیه می شودق ارریابی آن نیز به همین صورت ا بر اساس یو مر اب ع الیی
س جشپذیر است .به هرحالق براب جامعۀ ع الء دریانت قفاات مصلـتگرایی صورب با
مصلـت گرایی ااقعی کامالً م ار است ا ار این جهت نهاد ناظر بر رهررب یع ی مجلس خررگان
میقوان اسن راری ار ااقعی بودن یا نرودن مصلـتگراییها داشنه باش  .به عرارت دیگرق ق ها
ضابیۀ عی ی مصلـتگرایی در نظاح جمهورب اسالمی شرایط ا صفاقی هسن که در اصل 896
براب رهررب در نظر گرننه ش هان  .چ انچه مجلس خررگان نوع مصلـتگراییهاب رهررب را ار
جهت شیوۀ اننخاب اعضاب مجمع ا شیوۀ بهکارگیرب ب اب ع الء ا قخصّص کارش اسان مغایر با
ع التق ق وا ا بی ش صـیح بری ق میقوان ار اخنیارات نظارت بر رهررب اسنفاده ک  .امّا نکنۀ
مهم در ای جا چالشهاب سیاسی -ح وقی نظارت مجلس خررگان بر رهررب است.
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 .4آثار جرمانگاری مصلحتگرايانه در نظام جمهوری اسالمی ايران
 .3-4تعدّد مراجع جرمانگاری
یکی ار آثار اصلی مصلـتگرایی بر ح وق کیفرب قع ّد مراجع جرحانگارب استق ریرا در حالت
عادب میابق قانون اساسی ق ها مرجع جرحانگارب در نظاح جمهورب اسالمی مجلس شوراب
اسالمی است .امّا پذیرش اصل مصلـت موجب میشود که نهادهاب دیگرب نیز در شراییی
خاص ار حقّ جرحانگارب برخوردار شون ق به رورب که قاک ون انزان بر مجلس شوراب اسالمی
شاه قصویب م رّرات کیفرب ار سوب مجمع قشخیص مصلـت نظاحق هیئت عمومی دیوان عالی
کشورق قوّۀ مجریّهق قوّۀ قضائیّهق شوراب عالی ان الب نره گی ا برخی نهادهاب دیگر بودهایم.
برخی معن ن اجود مراجع مخنلف جرحانگارب باعث ایجاد یو سیاست ج ایی نامیلوب ا
ناکارام ش ه است (شمس ناقربق جاه ق .)8217

 .2-4گرايش به استفاده از حقوق کيفری
در دسنرس بودن ا قصوّر قأثیرگذارب نورب ار جمله عواملی هسن که گرایش به اسنفاده ار
ح وق کیفرب را ایجاد میک  .ار سوب دیگرق حاکمیّت به رور رریعی به انزایش م اخله ا سلیۀ
خویش قمایل دارد .م اخلۀ مسن یم ا غیرمسن یم حکومت در رمی ههاب اجنماعیق سیاسیق
اقنصادبق مذهری ا  ...ار رریق جرحانگارب نشانۀ اعن اد حکومت به کارایی ح وق کیفرب استق
به رورب که جرحانگارب ا مجارات ن ش نخست را در سیاست ج ایی آن ایفاء میک

(شمس

ناقرب ا مجاه ق  .)8217جرحانگارب مصلـتگرایانه به شکلی که در نظاح جمهورب اسالمی
اجود دارد این امکان را نراهم کرده است که اسنفاده ار ح وق کیفرب ب ان قوجّه به اصول
جرحانگارب ا حنّی قواع ب م ی ی مان برآارد هزی ههاب جرحانگارب به راحنی ممکن باش  .ار
این راق قمایالت ا سلی ههاب غیرقخصّصی مسئولین که بیشنر منأثّر ار مسائل سیاسی هسن موجب
میشون اسنفاده ار جرحانگارب مصلـتگرایانه انزایش یاب  .این در حالی است که ار نگاه
پژاهشگران ح وق کیفربق هزی ههاب باالب ح وق کیفرب ایجاب میک

اصل ضرارت در
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جرح انگارب به ع وان یو قاع ۀ م ی ی ا ع النی پذیرننه شود .اصل ضرارت در جرحانگارب
میگوی در صورقی میقوان ار ح وق کیفرب بهره برد که ابزارهاب غیرکیفرب مؤثّر نروده باش
ا راهی دیگر جز م اخلۀ کیفرب باقی نمان ه باش  .همچ ینق اسنفاده ار ح وق کیفرب در صورقی
مجار خواه بود که بنوان در ک نرل موضوع مورد نظر مؤثّر باش (ر.ک :نالحیق -49 :8262
.)41

 .1-4بیتوجّهی به اصول جرمانگاری
یکی ار دالیلی که همواره براب قورّح ا عوامانه ش ن ح وق کیفرب در ایران میرح میشود
بیقوجّهی به اصول جرحانگارب است .قانون اساسی نظاح جمهورب اسالمی ح اد جرحانگارب را
بر اساس مرانی ا اررش هاب ب یادین خود قعیین کرده است .با این حالق پذیرننن اصل مصلـت
به ع وان یو م رع مشراعسار جرحانگارب موجب ش ه است که حکومت بنوان بر اساس
صالح ی ا در راسناب حفظ م انع نظاح حکومنی اصول ااّلیّۀ قانون اساسی را ک ار بگذارد ا
اق اح به جرحانگارب مصلـتگرایانه ک  .بیقوجّهی به اصولْ م جر به داگانگی یا چ گانگی
در مرانی خواه ش ا این مشکل به خوبی در جرحانگارب مصلـتگرایانه مـسوس ا نمایان
است .مراد ار چ گانگی مجموعهاى ار نظریّات است که ار گرایشهاى منفاات ا گاه من اقض
برگرننه ش ه ا گردهم آم هان  .ار آنجا که ب یانها ا ریرساختهاى این گرایشها ا نظریّات
ناهمگون یا حنّی منعارض هسن ق نه ق ها کاربردب مفی نخواه داشتق بلکه جرحانگارب را
دچار آشفنگی ا ناهماه گی خواه کرد.

 .4-4تورّم کيفری
اسنفادۀ بیش ار ح ار ابزار کیفرب ا بزرگ ش ن گسنرۀ جرحانگاربها را اصیالحاً «قورّح
کیفرب» مینام که به ع ی ۀ بسیارب ار کارش اسان مهمقرین مشکل ح وق کیفرب امرار ما است
(نالحیق  .)8262چالش اساسی در قورّح کیفرب این است که جرحانگاربهاب صورتگرننه
نامشراع نیسن ؛ این جرحانگاربها میابق با مرانی ا اصول هسن ق الی بیش ار ح ّ نیار هسن ا
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اجودشان ضرارقی ن ارد .در میان اصول قوجیهک ۀ جرحانگارب اگرچه «اصل مصلـت» ابزارب
است که میقوان آن را در جهت کمی هسارب ح وق کیفرب بهکار گرنتق همچ ان ار عوامل
مهمّ قورّح کیفرب نیز به شمار میآی ؛ ریرا این حق را ایجاد میک که ه گاح ضرارت بنوان به
صورت مشراع ار اصول قوجیهک ۀ جرحانگارب گذر کرد ا رننارب را با قکیه بر مصلـتگرایی
جرح انگارب کرد .الرنه قوجّه به این گفنار ار این جهت اهمیّت دارد که میقوان قانونگذاران ا
منولّیان امر مصلـت گرایی را قانع کرد که قورّح کیفرب در نهایت امرب خالف مصلـت نظاح
است .بیقوجّهی به اررشهاب اساسی جامعهق ایجاد ح وق جزاب اسنث ائیق قأثیر م فی بر ران
دادرسیق انزایش نرخ سیاه بزهکاربق انزایش کلّی نرخ بزهکاربق پ ی ۀ بیکیفرمانی ا الن اط
ح وقی ار جمله آثار قیعی قورّح کیفرب هسن که قیعاً به ضرر نظاح حکومنی هم خواه بود.

 .5-4عبور از بنبستهای اجرايی
پیرارب ان الب اسالمی ا اسن رار نظاح جمهورب اسالمی نصلی ج ی در ن ه سیاسی شیعه بود ا
شراییی ج ی را براب آن نراهم کرد .قرارگرننن احکاح ن ه شیعه به ع وان مـ ادهاب براب
قانونگذارب ار یو سو ا اجود ااقعیّات ا ضرارتهاب سیاسی -اجنماعی ار سوب دیگر نظاح
جمهورب اسالمی را خیلی راد در چالش داگانگی در مر ا قرار دادق به رورب که در برخی ار
موارد به بنبستهاب اجرایی میرسی  .براب رنع این مشکل دی گاههاب مخنلفی اجود دارن  .امّا
ران رایارایی حاکمیّت با این داگانگی را میقوان به سه مرحله ق سیم کرد .در مرحلۀ نخست
قالش ش جامعه بر مر اب احکاح ااّلیّه ا اسنفاده ار ظرنیّتهاب اجنهادب ن ه شیعه اداره شود .با
این حالق قجربه نشان داد حنّی با اجود ظرنیّتهاب اجنهادب ن ه شیعه نیز نمیقوان به بسیارب ار
چالش هاب حکومنی پاسخی م یرق بر ن ه مصیلح ا مشهور داد .الرنه بای قوجّه داشت که مسائل
سیاسی ا قمایالت بیش ار ح ّ حاکمیّنی نیز در همراه نش ن ن ه یا اجنهاد س ّنی با ن ه حکومنی
ن ش داشنه ا ست ا نرای یکسره حکم به ناکارآم ب اجنهاد ا ن ه شیعی داد .سپسق اماح خمی ی
به ع وان رهرر ان الب ا اصلیقرین مجنه حامی حکومت براب حلّ چالشها موضوع احکاح
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ثانویّه را بر اساس قواع ب چون الضرر ا الحرج میرح کرد .اگرچه این شیوه در چ مورد
بهکارگرننه ش ق آشکار بود که نمیقوان جامعه را قماماً بر مر اب احکاح اسنث ائی مربوط به اضیرار
اداره کرد؛ ریرا شوراب نگهران به ع وان نمای ۀ جامعۀ ن هی به درسنی ار حکومت قوقّع داشت
که در هر موضوع ضرارت الرح را براب رجوع به احکاح ثانویّه اثرات ک ا این براب حکومت
در بسیارب ار مواقع ناش نی یا به ش ّت دشوار بود .بای یادآار ش این اخنالنات در شرایط
سالهاب ااّلیّۀ شکل گیرب جمهورب اسالمی که با یو ج گ خارجی نیز همزمان بود اقّفاق
میانناد .ار این راق در مرحلۀ سوّح اماح خمی ی موضوع احکاح حکومنی ا مصلـتگرایی را به
ع وان یو راهکار دایمی براب عرور ار این بنبستها میرح کرد .به همین علّت با اجود انن اداقی
که به جرحانگارب مصلـت گرایانه اارد هسن ق بای پذیرنت یکی ار آثار ا کارکردهاب مهمّ
جرحانگارب مصلـتگرایانه حلّ معضالت نکرب ا بنبستهاب عملی ا اجرایی است .اماح
خمی ی در این باره میگوی « :این راش فکرهاب ما نمینهم که االیت ن یه یع ی چهق یکیاش
قـ ی همین امور است .مالکیّت را در عین حال که شارع م ّس مـنرح شمرده استق لکن الی
امر می قوان همین مالکیّت را رورب بری

[که] خالف صالح مسلمین ا اسالح استق همین

مالکیّت مشراع را مـ ادش ک به یو ح ّ معیّ ی ا با حکم ن یه ار اا مصادره بشود» (اماح
خمی یق ج89ق .)821

 .5چالشهای جرمانگاری مصلحتگرايانه در نظام جمهوری اسالمی ايران
 .3-5چالشهای نظری
چ انکه گفنه ش مرانی جرحانگارب مصلـتگرایانه در قانون اساسی به نظریّۀ االیت ن یه اماح
خمی ی (ره) برمیگردد .ب ابراینق چالشهایی که در رابیه با این نظریّه میرح میشون ررعاً به
جرحانگارب مصلـتگرایانه نیز مربوط خواه ش  .در بخشهاب پیشین گفنه ش در این نظریّه
مرجع مصلـتگرایی االیت میل ۀ ن یه است .پس ق ها ضابیۀ مصلـتگرایی ایژگیهایی است
که براب الی ن یه در نظر گرننه ش هان  .چ انچه کسی ار این ایژگیها برخوردار باش ا در
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جایگاه الی ن یه قرار گیردق قا رمانی که این شرایط را داراستق مسئولیّت قشخیص ا حفظ مصالح
نظاح را نیز در دست دارد .آنچه در ای جا مـلّ قأمّل ا بررسی است دا شرط اساسی است که اماح
خمی ی براب الی ن یه به ع وان حاکم در نظر گرننه است .این دا شرط «علم» ا «ع ل» هسن که
اماح خمی ی معن

است« :اگر نرد الی ی که داراب این دا خصلت باش بپا خاست ا قشکیل

حکومت دادق همان االینی را که حضرت رسول اکرح (ص) در امر ادارۀ جامعه داشت دارا
میباش ا بر همۀ مردح الرح است که ار اا اراعت ک » (خمی یق بیقا.)11 :
این در حالی است که مفهوح «مجنه » یا «ن یه» که اماح خمی ی به آن اشاره دارن به اقنضاب
علمی بودن مـلّ بـث ا اخنالف نظر است .اگرچه امراره اصیالح مجنه در مع اب داشنن قوّۀ
اسن راط احکاح دی ی پذیرننه ش ه ا راشن استق ن ها معیارهاب مخنلفی براب آن در نظر گرننهان .
ب ابراینق م یّ کردن ق رقی میل ه به امرب غیرثابت که سارکارب دقیق براب آن اجود ن ارد نیار
به قوجّه بیشنرب دارد .الرنه قا رمان بارنگرب قانون اساسی جمهورب اسالمیق شرط مرجعیّت براب
االیت ن یه در نظر گرننه ش ه بود که به نوعی پاسخگوب این چالش بود .امّا حذف شرط
مرجعیّت در بارنگرب سال  8291ا قوضیـات اماح دربارۀ کانی نرودن ن ه مصیلح حورهق این
چالش را ایجاد کرده است که اگر مرجعیّت ا مفهوح اجنهاد مرسوح حوراب  -که اقنضائات
خودش را دارد  -ک ار گذاشنه شودق چگونه میقوان عالم بودن یا نرودن انراد را براب االیت ن یه
ثابت کرد؟
اگرچه این امر در قانون اساسی به مردح ااگذار ش ه است (اصل  )897ا علم ا ع الت رهررب
قوسّط نمای گان در مجلس خررگان رهررب احرار میشودق این پاسخی درست به ایراد مورد نظر
نیستق ریرا شرط حضور در این مجلس اجنهاد است (ب (ب) مادۀ  2قانون اننخابات مجلس
خررگان) ا همان ایرادب که دربارۀ احرار آن براب رهررب میرح ش در ای جا نیز میرح خواه
بود .همچ ین ااگذارب این امر به ن هاب شوراب نگهران که اعضاب آن م صوبان مسن یم رهررب
هسن (ب  8اصل  68ا ب  9اصل  )889این ایراد را ق ویّت کرده است .اانگهیق در چهار دهۀ
اخیر هیچگاه نشانهاب مشهود ار نظارت ج ّب ا ااقعی مجلس خررگان اساسی بر شخص الی
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ن یه ا دسنگاه هاب قـت نظر آن دی ه نش ه است ا این موضوع میقوان ناشی ار ایرادات این
نظریّه باش .
این چالش در مورد شرط «عادل بودن» به مراقب بیشنر میرح خواه بود .آنچه عموماً در
قعریف ع الت گفنه میشود کلّیق مرهمق ار پیش نرضش هق میلقق قو گفنارب ا اننزاعی است.
قماح قعاریفی که ع الت را در مفهوح «قعادل» ا «قع یل» یا «قرار گرننن هر چیزب در جاب
خودش» میبی

به ع الت اننزاعی یا قکوی ی نظر دارن (اصغربق  .)8219اماح خمی ی نیز ع الت

را در معانی مخنلف آن بهکار برده است .براب مثالق اب معن بود الی ن یه اظیفۀ قـ ّق ع الت
اجنماعی را دارد ا ار همین را است که بای منّصف به صفات علم ا ع الت باش  .بـث ار
ع الت مراحثی بسیار مان اخالقق مساااتق قانونق آرادبق انصاف ا حنّی مصلـت را پیش
میکش  .حنّی برخی ع الت در ان یشۀ اماح را به ع وان رعایت مصالح قررین میک  .ب ابراینق
چگونه میقوان مفهومی با چ ین گسنرۀ مع ایی را قی مفهوح سیّال دیگرب مان مصلـت دانست؟!
بـث ار مفهوح ع الت به ح ّب گسنرده است که قوضیح کامل آن در همین رابیه نیارم نگارش
رسالهاب مجزّا است .م ّمات دیگر نظریّۀ االیت ن یه مان

ضرارت قشکیل حکومت براب

اجراب احکاح اسالمیق ضرارت اجراب احکاح اجنماعی اسالح قوسّط ن یه ا حنّی ضرارت اجراب
احکا ح اجنماعی اسالح ا  ...با انن اداقی ج ّب ا منع ّد رابرا هسن که ب ان شو پرداخنن به هر
ک اح بر موضوع مصلـتگرایی ا به قرع آن جرحانگارب مصلـتگرایانه قأثیرگذار است .ار این
راق در ای جا به این نکنه بس ه میشود که نظریّۀ االیت ن یه ار لـاظ نظرب ا مر ایی با چالشهایی
ج ّب ا قأمّلکردنی رابرا است که میقوان جرحانگارب مصلـتگرایانۀ موجود در قانون
اساسی را نیز به ش ّت قـت قأثیر قرار ده ا نرای آن را یو نظریّۀ آشکار ا ب یهی دانست .الرنه
همانیور که این نظریّه قوسّط اماح خمی ی دچار قـوّالت ا قغییراقی ش ه استق میقوان به رنع
چالشها ا ن هاب میرحش ه امی اار بود.
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 .2-5چالشهای دينی
یکی ار چالشهاب اصلی جرحانگارب مصلـتگرایانه رایارایی آن با احکاح دی ی است .انسان
من یّن بر این باار است که احکاح شریعت مرن ی بر مصالح ا مفاس پیشی ی هسن ا به بیان دیگر
شریعت با این احکاح درص د جلب م فعت اشخاص ا دنع مضرّت ار آنان است .ج اب ار مراحث
مربوط به چگونگی احرار ا کشف حکم شرعیق با نرض ای که هیچ شکّی در شرعی بودن حکم
اجود ن اشنه باش ق این پرسش میرح میشود که آیا انسان من یّن میقوان اررشها ا بای ا
نرای هاب دی ی یا همان امر ا ارادۀ شارع را با ع وان حفظ مصالح حکومنی ک ار بگذارد؟ پاسخ
به این پرسش به قعریف دین یا نوع خوانش دی ی بسنگی دارد .خوانشهاب مخنلف دی ی
میقوان ح ا مررب منفاات را براب مصلـتگرایی در نظر بگیرن  .امّا در هر حالت ار رمانی
که دین یا شریعت حنّی در ح اقلقرین شکل ممکن نیز اجود داشنه باش ق ب ان شو صـرت
ار مصلـتگرایی ا ح ا مرر آن موضوعیّت دارد.
اگرچه عموح ن هاب امامیّه ار ع وان مفهوح مصلـت پرهیز داشن ق در ااقع مصلـتگرایی با
معیار مصلـت عاح را بر اساس قاع ۀ حفظ نظاح پذیرننهان  .ایژگی اصلی نظریّۀ االیت ن یه در
این است که بر خالف رایّۀ مشهور در ن ه شیعهق جایگاه ا ن شی مهم به مصلـتگرایی میده .
الرنه این ایژگی رننهرننه در عرصۀ عمل نمایان ش ق به رورب که برخی آن را حاصل قرار گرننن
راده گاح این نظریّه در عرصۀ ق رت ا عمل میدان ا آن را ااک شی به مشکالت پیشآم ه
میدان  .به همین دلیل براب آن اررشی نظرب در نظر نمیگیرن .
پذیرش اصل مصلـت آن هم با معیار مصلـت نظاح با ااک ش بسیارب ار دی اران رابرا ش .
این گراه بهکارگیرب «مصلـت» ار سوب حکومت را موجب نادی ه گرننه ش ن اررشهاب
ب یادین دی ی می دان  .ار نظر ای ان به هر میزان که ار ع صر مصلـت نظاح بهره برده شودق به همان
ان اره ار دین ا شریعت ناصله گرننه میشود (مزی انیق  .)8211نخسنین چالشهاب
مصلـتگرایی نظاح جمهورب اسالمی ا نظریّۀ االیت ن یه ار جانب جریانهاب حوراب میرح
ش ؛ بسیارب ار جریانهاب حوراب ار م ظر مراحث نظرب ن هی با االیت ن یه موانق نرودن .
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اگرچه آنان در عمل اق امی علیه آن انجاح ن ادن ق برخی دیگر ار جریانهاب حوراب
مخالفت هایی صریح ا عملی علیه آن داشن  .حنّی نزدیوقرین جریانهاب س ّنی حوره مان
آیتاهلل گلپایگانی ا شاگردانش نیز رننهرننه ار م ن ان اخنیارات گسنردۀ حاکمیّنی ش ن  .بررسی
اخنالنات آیتاهلل صانی گلپایگانیق دبیر اقت شوراب نگهرانق با دالت در رابیه با اخنیارات
حکومت به خوبی گویاب دغ غهها ا انن ادات جریانات حوراب است (گ جیق 8262؛ مهرپورق
 .)8273کالح این گراه ار م ن ان در این جمله خالصه میشود که این مکلّفان هسن که بای
خود ا شرایط خود را با خواست ا احکاح شارع قیابق ده ق در حالی که رجوع به ابزارب مان
مصلـت در نهایت شارع را قابع ارادۀ دیگرب میسارد ا این موضوعق گرچه رمانی که ارادۀ
جایگزینش ه ارادۀ یو حاکمیّت مشراع باش ق ن ض غرض ار ق یّن ا قکلیفگرایی است.
اگر جامعۀ من یّن به جریانهاب حوراب نراکاسنه نشودق میقوان گفت بسیارب دیگر ار
نیراهاب مذهری ار جمله برخی جریانها ا اشخاص موسوح به راش فکرب دی ی مان مه ب
باررگان نیز ار م ن ان مصلـتگراییهاب نظاح بودن  .باررگان ار کسانی بود که با مر اب مذهری
خود به هر نوع ق رت میل هاب انن اد داشت ا در م ابل نظریّات حکومت میل ه ار نظریّۀ حکومت
مشراره یا حکومت قانون (در چارچوب قانون) حمایت میکرد .هرچ
مشرارهخواهی اب را منرادف با سلی ترلری قعریر میک

برخی به اشنراه

(معنم بمهرق  .)8264اا در آخرین

م الۀ خود قـت ع وان «آخرت ا خ اق ه ف بعثت انریاء» میگوی « :حکومت ا ب اب نظاح (یا به
بیان دیگر ب اب ق رت ا حاکمیّت) ار چ ان اصالت ا االویّنی برخوردار ش که گفن اگر مصالح
دالت ا حفظ نظاح اقنضاء ک ق میقوان اصول ا قوانین شریعت را ن اب حاکمیّت نمود ا قا
قعییل قوحی پیش رنن » (باررگانق .)8273
آیتاهلل م نظرب که ار ب یانگذاران ا شارحان اصلی نظریّۀ االیت ن یه است نیز ار م ن ان
دی ی این نظریّه به شمار میآی  .الرنه ایرادات ایشان بیشنر به نـوۀ اجرایی ش ن ا ح اد اخنیارات
الی ن یه برمی گشت .اب در نهایت به این ننیجه رسی که االیت ن یه بای ار حالت «میل ه» به
صورت «م یّ ه» درآی (باقیق  .)8263آیت اهلل م نظرب در سالهاب پایان عمر اماح خمی ی نسرت
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به برخی اق امات کیفرب که با قوجیه مصلـت نظاح مشراعیّت یاننه بودن به ش ّت اعنراض کرد
ا در نهایت به همین دلیل اب ار جایگاه قائم م امی رهررب عزل ش  .به رور خالصه بای گفت
م ن ان دی ی جرحانگارب مصلـتگرایانه بر این باارن که پذیرننن چ ین اخنیارب براب حکومت
میقوان موجب ک ار گذاشنه ش ن قواع ا اررشهاب ب یادین شریعت براب حفظ حکومت شود.

 .1-5چالشهای اخالقی
جرحانگارب مصلـتگرایانه به صورت رد ش ن ار برخی قواع ا اصول براب حفظ پایههاب
اساسی یا رسی ن به م اص ا اه اف کلّیقر انجاح میگیرد .این قواع ا اصول میقوان قواع ا
اصول اخالقی باش  .رریعی است که اخالقم اران با قوجّه به قعریف ا قفسیرب که ار اخالق ا
مفاهیم اخالقی دارن ق ار جهات مخنلف با مصلـتگرایی مخالف باش  .الرنه هرگونه
موضعگیرب دربارۀ مصلـتگرایی با قوجّه به قعریف ا قفسیر ار مصلـتگرایی مشراع قغییر
مییاب  .نظاح جمهورب اسالمی ایران معیار مصلـتگرایی را مصلـت نظاح قرار داده است .در
این نگاه میقوان بر اساس اصول ا اررشهاب ب یادین اخالقق ه گامی که مصلـت نظاح اقنضاء
میک ق آرادبهاب مردح را ار رریق جرحانگارب ا قه ی به کیفر مـ اد کرد .چ انکه پیشقر
گفنه ش ق خواه ار جهت نظرب یا عملی نمیقوان مصالح حکومت را منرادف ا یکسان با مصالح
مردح دانست.
برخی بر این باارن با قوسّل به اصل مصلـت میقوان بسیارب ار احکاح اجراءناپذیر یا به
اصیالح غیرع النی را به صورت مشراع ک ار گذاشت (ر.ک :جهانگیرق  .)8274در ااقعق پیراان
این نگاه به جاب بیان موضع اصولی ا عل ی خود دربارۀ نظاح ح وقی حاکم بر کشورق دست به
دامان ع صر مصلـتگرایی ش ن  .ای ان قوجّه ن اشن که این نوع مصلـتگرایی مـ اد ا
م ـصر به احکاح ن هی نمیمان ق یع ی همانیور که حاکم میقوان احکاح ا اصول شرعی را ک ار
بگذاردق با همان قوجیه میقوان ار اصول اخالقی نیز گذر ک  .این نگاه اجاره میده حکومت
بنوان در جهت حفظ مصالح نظاح ب ان رعایت موارین اخالقی ار اصلیقرین ابزار ق رت خود
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یع ی ح وق کیفرب یا جرحانگارب اسنفاده ک  .الرنه قوجّه به نظریّات اخالقی نیز در ای جا بسیار
اهمیّت دارد .بای دی میابق ک اح نظریّۀ اخالقی این بررسی صورت میگیرد ا این شکل ار
جرحانگارب با این م ار ار مصلـتگرایی مشراع یا نامشراع دانسنه میشود.

 .4-5چالشهای حقوق بشری
جرحانگارب مصلـتگرایانه به رور ذاقی با مسائل ح وق بشرب رابیهاب چالشی ا پرق ش دارد.
ار یو سوق ملموسقرین رایارایی آرادبهاب نردب ا ق رت حکومت را میقوان در قصویب
قوانین کیفرب مشاه ه کرد .ار سوب دیگرق یکی ار مهمقرین دغ غههاب ح وق بشرب قضمین
آرادبهاب نردب است .این رایارایی در جرحانگارب مصلـتگرایانه به ح ّ اعالب خود
میرس ق ریرا این پرسش میرح میشود که معیار ا مـ ادۀ مصلـتس جی قا کجاست ا چه
قرعاقی بر ح وق شهران ان خواه داشت؟ ممکن است برخی گرایشهاب ح وق بشربْ
مصلـت گرایی در برخی م اخالت مـ ادک ه را با شرط ضرارت ا اضیرار بپذیرن ق امّا در
مورد جرحانگارب به این مع ا که یو موضوع بر خالف اصول ا قوانین ح وق بشرب مم وع شود
ا براب آن مجارات قعیین شودق ق ریراً در هیچ یو ار نظریّات ح وق بشرب پذیرننهش ه نیست.
جرحانگارب مصلـتگرایانه در نظاح جمهورب اسالمی چالشی مضاعف با ح وق بشر دارد.
راابط جمهورب اسالمی با پ ی ۀ ح وق بشر ار دا دی گاه بررسیکردنی است .نخستق مواجهۀ
نظرب است .جمهورب اسالمی در نظریّات رسمی خود ار م ن ان اس اد ح وق بشرب به شمار
میراد ا آنها را مرن ی بر مرانی لیررالیسم غربی میدان  .داّحق مواجهۀ ح وقی ا عملی استق به
این مع ا که جمهورب اسالمی ایران با قوجّه به راابط بینالمللی خود بسیارب ار موارین ح وق
بشرب اعم ار عرفها یا اس اد ح وق بشرب را قـت ع وان قفاهم یا قعهّ ات داررنه (نه به ع وان
مر ا) می پذیرد .ب ان شو این قعامالت که برخی الزامات عملی را نیز ایجاد میک

بر

جرحانگارب ا به رور کلّی ح وق کیفرب نظاح جمهورب اسالمی قأثیرگذار هسن  .آیا میقوان
در صورت به خیر اننادن مصالح نظاح یا حکومتق مرانی ح وق بشرب (هر شکل ار آن که مورد

بررسی جرمانگاری مصلحتگرایانه در نظام جمهوری اسالمی ایران

398

قأیی باش ) را به رور موقّت یا دایمی ک ار گذاشت؟ پاسخ این است که با قوجّه به قوضیـی که
دربارۀ جرحانگارب مصلـتگرایانه ارائه ش ق این امکان ح اقل به لـاظ نظرب اجود دارد ا به
همین خارر چگونگی رایارایی با مسائل ح وق بشرب یکی ار چالشهاب اساسی جرحانگارب
مصلـتگرایانه در نظاح جمهورب اسالمی به حساب میآی .

 .5-5چالشهای سياسی-حقوقی
قانون اساسی خواه ار م ظر سیاسی یا ح وقی مهمقرین ا باالقرین س ب است که اصول ا موارین
حاکم بر راابط سیاسی انراد در ارقراط با دالت ا نهادهاب سیاسی کشورق شیوۀ ق ظیم آنها ا نیز
کیفیّت قوریع ق رت میان نرمانراایان ا نرمانررداران را قرسیم میک (قاضیق  .)8219ار این راق
قانون اساسی هم به لـاظ سیاسی ا هم به لـاظ ح وقی ار اهمیّنی ریاد برخوردار است.
جرحانگارب به رور عادب بای در چارچوب ا مـ ادۀ قعیینش ه در قانون اساسی انجاح گیرد.
چ انکه ار اصل  883قانون اساسی برمیآی ق اقنی مجلس شوراب اسالمی قانونی را قصویب ک
ا شوراب نگهران آن را خالف موارین شرع یا قانون اساسی قشخیص ده ا مجلس همچ ان بر
قصویب آن اصرار ک ق موضوع به مجمع قشخیص مصلـت نظاح ارجاع داده میشود .اگر مجمعْ
مصلـت نظاح را در قصویب قانون مذکور بری ق آن را بر اساس اصل مصلـت قأیی میک ا
اگر چ ین مصلـنی را قشخیص ن ادق به پیراب ار نظر شوراب نگهران آن را رد میک  .همچ ینق
ممکن است مجمع با قوجّه به بررسی هاب خود نرض سوّح را که به مصلـت نظاح باش پیش هاد
ک که بر اساس آن قانون اصالح ا قصویب خواه ش  .در هر سه صورت قشخیص مجمع براب
مجلس ا شوراب نگهران الرحاالقّراع است .با این قوصیف هرچ مجمع جایگاه قانونگذارب
ن اردق این اخنیار را دارد که مصوّبات مجلس ار جمله قوانین کیفرب یا جرحانگاربهایی را که
شوراب نگهران خالف موارین ااّلیّۀ شرعی ا اصول قانون اساسی دانسنه است قأیی یا اصالح ک .
ب ابراینق در نظاح جمهورب اسالمی ایران جرحانگارب مصلـتگرایانه با سارکارب مشخّص به
رسمیّت ش اخنه ش ه است .ب ین سرب بسیارب ار سیاستم اران ا ح وق انان مان سیّ مـمود
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کاشانی ا جاللال ین م نی (م نیق  )8268به چ ین نرای ب ایراد میگیرن ا آن را نفی قانون
اساسی میدان .

 .6-5چالشهای حقوق کيفری
ار نظر بسیارب ار ح وق انان کیفرب یکی ار ج ّبقرین مشکالت نراراب ح وق کیفرب این است
که حجم قوانین جزایی بیش ار آن چیزب است که براب رن گی اجنماعی ضرارب است .در
سالهاب اخیر قصویب قوانین جزایی با نوعی انراط رابرا بوده است که ننیجۀ آن قورّح قوانین
کیفرب است (نالحق  .)8262ق ریراً بیشنر کسانی که به آسیبش اسی ح وق کیفرب موجود
پرداخنهان دار ش ن ار ضابیههاب عی ی ا قرجیح ضابیههاب ذه ی ا سیّال در جرحانگارب را ار
ننایج جرحانگارب غیراصولی یا همان مصلـتگرایانه میدان  .ب ابراینق یکی ار اساسیقرین
چالشهاب جرحانگارب مصلـتگرایانه در نظاح جمهورب اسالمی قوجیهناپذیرب آن ار جهت
مرانی ح وق کیفرب است.

نتيجه
با قوجّه به میالب این نوشنار میقوان چ پیش هاد را براب رنع یا کاهش چالشها ا ایرادات
جرحانگارب در نظاح جمهورب اسالمی ایران میرح کرد:
 .8قغییر معیار مصلـتگرایی ار «مصلـت نظاح» به «مصلـت عاح» در اصل  883قانون اساسی؛
 .1ایجاد قضمینهاب ح وقی براب احرار ضرارت ا عمومیّت مصلـتگرایی در قانون اساسی
ار رریق انزادن ضوابط ا مـ ادیّتهایی براب مصلـتگرایی شامل جمعی بودنق ح اقلی
بودنق آلی بودنق بیررنانه بودن؛
 .9قغییر در شیوۀ اننخاب اعضاب مجمع قشخیص مصلـت نظاح به م ظور حفظ ضوابط
مصلـتگرایی؛
 .5در نظر گرننن قضمین ح وقی براب اعنراض به مصلـتگراییهاب صورتگرننه ا الزاح
مجمع قشخیص مصلـت نظاح به پاسخگویی؛
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)ق «اصل کاربردکمی ۀ ح وق کیفرب» آمورههاب ح وق کیفربق شمارۀ8269( .................... −
.یکم
)ق «ن ادب نظرارربها دربارۀ مجمع قشخیص مصلـت»ق8218( . هاشمی رنس جانیق اکرر−
.39  حسین مهرپورق نصل امه گفنمانق شمارۀ:مصاحرهک ه
 قانون اساسی با اصل897  «بررسی قعارض اصل.)8211( . هاشمیق سیّ حسینق کوشاق جعفر−
.39 قانونی بودن جرایم ا مجاراتها»ق نصل امۀ نامۀ مفی ق شمارۀ
 ح وق اساسی جمهورب اسالمی ایرانق جل ااّلق چاپ ششمق.)8218( . ّ هاشمیق سیّ مـم−
.قهرانق میزان
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