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های اخالقی وضع قانون چالش
آن از  رفتو راهکارهای برون
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 چکیده

ف و اختیهارات یان اسهت کهه ومهاترین عناصر حکومت در بسیاری از کشورهای جهامروزه از مهم ،مجلس شورا
گذاری برای اجزای مختلف حکومت و مردم اسهت کهه چگهونگی ترین ومیفۀ مجلس، قانونای دارد. مهمگسترده

بها  -گهذاری در فراینهد قانون - کند. نمایندگان مجلسبدیلی در سعادت و یا شکست یک ملت ایفا میآن نقش بی
که تشخیص ومیفۀ اخالقی و عمل به آن را در برخی مهوارد  شوندمی همواج ایهای پیچیدهو موقعیت هاییچالش

 - در فراینهد وضهع قهانون - مجلهس ترین چالش اخالقهی بهرای یهک نماینهدۀ. مهمسازددشوار می -به شدت  -
وهدر این مقاله، بهه شهی. داردگوناگونی  و انواع شکالالبته، اف تعارد منافع است که گرفتن در معرد و موقعیت  قرار

گهذاری کهه در زمینهۀ قانون ایهای اخالقیترین چالشبررسی مهمبیان و با  شده تا تالش تحلیلی، ۔ ای توصیفی
راهکارههایی بهرای ، ههارفت از این چهالشی برای برونیهاشیوهافزون بر ارائٔه دهد، برای نمایندگان مجلس رخ می

 پیشنهاد شود.ارائه و ها چالشاز این دست برخی بروز گیری از پیش

 ها کلیدواژه
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 مقدمه

مجموعهه بهرای  پاسهخ یافتن دنبال ای در مطالعات اخالقی است که بهرشته 1«کاربردی اخالق»
ردی کهارب اخهالقدیگر،  بیان به های زندگی مدرن است.عرصهدر مسائل اخالقی نوپدید و ویژه 

تر از قواعد عام اخالقی است که در شرایط ویژه و موضوعات و مهوارد پی یافتن قواعدی خاص در
تهرین مههماز جملهه  .(۴۶ ، ص1388نویسهندگان، جمعی از ) ندتر کارآیی داشته باشتر و جزئیمشخص

اصههول، ومههایف و  اسههت کههه دربرگیرنهدهٔ  2«ایاخههالق حرفهه»کههاربردی،  هههای اخهالقشهاخه
انتظار از افراد شاغل در مشاغل گوناگون است. اصهلی اردهای رفتار فردی و سازمانی مورداستاند

های اخالقهی اسهت ای، حل و فصل تعارضات و چالشاخالق حرفه یک اندیشمند ترین ومیفهٔ 
.(Chadwick , 2020) .مطرح هستند ،که در یک حرفه خاص مانند پزشکی، معلمی و تجارت

گذاری است. قانون ،ای در سرنوشت هر کشوری داردکنندهه نقش تعییناز جمله مشاغل مهمی ک
مسئول ، شوندمی صورت مستقیم توسط مردم انتخاب ای از نمایندگان که بهمجموعه ،طور معمول به

شهود. گفتهه مهی« پارلمهان /مجلس »گذاری گذاری در هر کشور هستند و به نهاد متولی قانونقانون
کشهور در جههان  1۶0و امهروزه بهیش از  داردشکال گوناگونی اف  ،ی مختلفنهاد مجلس در کشورها

.(Yüksel, 2006) دارای چنین نهادی هستند
نمایندگی مجلس از جمله مشاغلی است که بیشترین تأثیر را در امور شهروندان یهک جامعهه 

سنگینی بهر دوش  شوند، ومیفهمردم انتخاب می عنوان نمایندهٔ  رو، کسانی که بهاین گذارد و ازمی
بها  - در وضهع قهوانین -نمایندگان مجلس  شده تادارند. پیچیدگی و زوایای مختلف این حرفه سبب 

روشن برای آنها نیازمنهد بررسهی  و راهکار رو شوند که یافتن پاسخهای اخالقی مختلفی روبهچالش
ی است.  بهه بررسهی  ،است ایهای اخالق حرفهاخالق نمایندگی مجلس که از شاخهو تحقی  جد 

.(Chadwick, 2012, p. 338) پهردازدگهذاران مهیههای اخالقهی قهانونههای اخالقهی و بایسهتهچالش
 امهارود، مهی شهمار بهه« اخالق وکالت» ای نمایندگی مجلس به نوعی زیرمجموعهٔ حرفه اخالق

بهاالی هایی که میان وکالهت و نماینهدگی وجهود دارد و همچنهین اهمیهت و نفهوذ دلیل تفاوت به
ا مورد بررسهی  شکل ای نمایندگی بهنمایندگان مجلس در مدیریت یک جامعه، اخالق حرفه مجز 

.(Thompson, 1995, p. 15) گیردمی قرار
گردد کهه بهرای میمیالدی باز 90 ل دههٔ یای نمایندگی مجلس به اوابحث از اخالق حرفه پیشینهٔ 

1. applied ethics

2. professional ethics
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گذاری در جهان تهدوین وسط برخی مجالس قانوناخالقی نمایندگی مجلس ت هایبار، کدنخستین
ههای اخالقهی و اقتصهادی بهه رسهوایی واکهنشدر  ،اخالقی نمایندگی مجلسهای شد. تدوین کد

رو، اخالق این متعددی صورت پذیرفت که در این زمان دامن برخی نمایندگان مجلس را گرفته بود. از
تقویهت  ،نهایهت یان نمایندگان مجلس و درای نمایندگی مجلس برای ترویج جایگاه اخالق محرفه

 .((Stapenhurst, p. 30, 2004 گرفت گذاری شکلاعتماد عمومی به نهاد قانون
  ها در اخالق حرفهترین بخشیکی از اصلی

ههای چهالش ای نمایندگی مجلس، بررسهی و حهل 
ی بهرای ههای اخالقهاخالقی است که ممکن است برای نماینهدگان مجلهس ایجهاد شهود. چهالش

ههای تصهور اسهت. از جملهه چهالش گهذاری قابهلقانون رفتار فردی و حوزهٔ  نمایندگان در دو حوزهٔ 
است که خود دارای اقسهام گونهاگونی اسهت. « تعارد منافع» مسئلهٔ  ،گذاریقانون اخالقی درحوزهٔ 

 ها در این بخش است. آن از دیگر چالش همچنین شفافیت آرا  و یا عدم
گهذاری، قانون های پیش  روی نمایندگان مجلس در زمینهٔ چالش ضمن بررسی اهم    ،در این مقاله

گهذاری در شهود. اسهتفاده از تجربیهات مجهالس قانونرفت از آنها ارائهه مهیراهکارهایی برای برون
ترین ابزارهها از مهم ،روی نمایندگان های پیش  کشورهای مختلف و همچنین تحلیل اخالقی چالش

ههای اخالقهی اسهت. مقابلهه از طریه  وضهع قهوانین بازدارنهده، تقویهت فت از چالشربرای برون
ای اخالقی نمایندگان مجلس و آموزش اخهالق حرفهه شفافیت در امر قانونگذاری، گسترش زیست

به نمایندگان از جمله آنها است. 

 تعریف تعارض و چالش اخالقی

 2«چهالش اخالقهی»و  1«تعهارد اخالقهی» ههایهاخالق، تعاریف گوناگونی برای واژ در فلسفۀ
گرفتهه دیگر مورد استفاده قرارشده است و در موارد متعددی نیز این دو اصطالح به جای یک ارائه

 زمان مومف بهه گیرد که هم گاه فاعل اخالقی در موقعیتی قرار هر که توان گفتمی ،اند. به اجمال
ا باهم انجام دهد، با تعارد اخالقی مواجهه شهده دو ر هر که نتواند باشد اخالقی دو ومیفهٔ انجام 
قاتلی اسهت کهه بها سهالح  ، موقعیت. مثال معروف تعارد اخالقی(۵۲ ، ص1391)بوسلیکی،  است

شما مخفی شهده  گیرد که در خانهٔ از شما سراغ کسی را می ،شود و به قصد قتلوارد خانه شما می

1. moral conflict

2. ethical challenge
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گویی و حفامهت از جهان گیرید: راستمی رارشما بین دو الزام متعارد ق و در این شرایط، است
 .(۵3 ، ص1391)بوسلیکی،  انسانیک 

شهود. گونه تعارد ناپایدار )بدوی( و تعارد پایدار )مستقر( تقسهیم مهی تعارد اخالقی به دو
 سوم، تعارد موجهود را ه و راهگزین انتخاب یکتوان با تعارضی است که در آن می ،تعارد ناپایدار
دو  ناگزیر از انتخاب یکی از اخالقی ندارد و عامل چنین امکانی وجود ،تعارد پایدارمنحل کرد. در 

در نظام  .(Vallentyne, 1989, p. 302) اندگرفته دیگر در تعارد قرارموجود است که با یک یالزام اخالق
.(۵۵ ، ص1391)بوسلیکی،  شودنیز تعبیر می 1«تعارد واقعی»از تعارد پایدار به  ،اخالق واژگان فلسفۀ

دارد و بهه « تعهارد اخالقهی»تهری نسهبت بهه تعریف گسهترده« چالش اخالقی»در مقابل، 
ههای ف و مسهئولیتیها و الزامات در مقام داوری و عمهل بهه ومهاگونه ناسازگاری بین ارزش هر

 .(3۶ ، ص1391)بهرامی،  شوداخالقی گفته می
در مقام عمل به ومیفه اخالقهی خهود، بها در حقیقت، چالش اخالقی موقعیتی است که فاعل 

کند. این دشواری در تصهمیماخالقی او را دشوار می شود که تشخیص ومیفهٔ ای مواجه میپدیده
تواند به دلیل وجود یک ومیفه اخالقی متعارد و یا معیارهای دیگر همچهون باورههای گیری می

شهرایط و کند. در چنین یت را دشوار میگیری در این موقععرفی و الزامات قانونی باشد که تصمیم
، تشخیص ومیفه سهل و آسان نیست  زیرا چیزی که به یک دلیل درسهت بهه نظهر هاییموقعیت

طبیعهی چنهین وضهعیتی و از  نتیجههٔ  ،رسد، به دلیل دیگر نادرست است. بالتکلیفی اخالقهیمی
 .(3۶ ، ص1391 )بهرامی، گیری و عملکرد اخالقی استترین موانع تصمیمجمله مهم

گیرند و یا انجهام ومیفهه می دیگر قرارف اخالقی یک فرد در تعارد با یکیعبارت دیگر، وما به
عنهوان مثهال، نماینهدگان  بهه .(130 ، ص1380)بکهر، کنهد به دلیل تعارد با معیارهای دیگر دشهوار می

ممکهن اسهت  ،حالاینهای خود هستند. با وعده وفا بهمومف به  - مانند هر فرد دیگریه -مجلس 
ش کهه ههای انتخابهاتییک نماینده پس از انتخاب به سمت نمایندگی متوجه شود کهه انجهام وعهده

ی نیست. در یهک چهالش و او بها  ن شرایط،ای سبب رأی آوردن او نیز شده است، در راستای منافع مل 
گیهرد یها بهرای ر مهیشود و بر سر یک دوراهی و اتخاذ تصمیمی خطیر قراموقعیت پیچیده مواجه می

ی تالش کند یا این که  وعده انتخاباتی خودعملی کردن   تر و مقدم بشمارد.را مهممنافع مل 
است و « تعارد اخالقی»اعم از « چالش اخالقی»روشن است که  ،شده از توضیحات ارائه

کهه ههر چهالش اخالقهی، در صهورتی  رودمهی شهمار هر تعارد اخالقی، چالشی اخالقی بهه

1. genuine moral dilemma



۴۵ 

ش
چال

 یها
الق

اخ
 ی

رها
هکا

و را
ون 

 قان
ضع

و
 ی

ون
بر

 آن
ت از

رف
 

📚 950430  Hoseini9@Gmail. Com

که نمایندگان  ایهای اخالقیحاضر، به بررسی چالش شود. مقالۀنامیده نمی «رد اخالقیتعا»
میان ارزش احتمالی گونه ناسازگاری هردر صدد بررسی پردازد و مجلس با آن مواجه هستند، می

  است. شانف اخالقییها و الزامات نمایندگان مجلس در مقام عمل به وما

 مجلس های اخالقی نمایندگانچالش

تصهور  های اخالقی متعددی برای نماینهدگان مجلهس قابهلنمایندگی مجلس، چالش در عرصهٔ 
. بخهش ندشهوهایی برای نمایندگان مجلهس تبهدیل مهیبه دغدغه اغلب است که بسیاری از آنها

بهه بررسهی و نامر حاضر  ها نیز مربوط به فرایند وضع قانون است که مقالۀای از این چالشعمده
  
 :عبارتند ازهای اخالقی نمایندگی مجلس چالش . اهم   ستهاین نوع چالشا حل 

 تعارض منافع .1

اسهت. منظهور از  1«تعهارد منهافع»کنهد یکی از مخاطراتی که نمایندگان مجلس را تهدید مهی
ای، شود تصهمیمات و اقهدامات حرفههای از شرایط است که موجب میمجموعه ،تعارد منافع

عبهارت دیگهر، تعهارد منهافع بهه  بهه .(Demmke, 2008, p. 27) گیرد انویه قرارتأثیر منفعتی ث تحت
تهأثیر یها  شود که در آن قضاوت در مورد یک منفعهت اصهلی تحهتحالت و وضعیتی اطالق می

گیهرد. البتهه، منفعهت ثانویهه  بری اقتصادی شخصهی قهرارتحت الشعاع منفعت ثانویه مانند بهره
زا گذار است که ممکن اسهت مشهکلقانون ، بلکه نسبت آن با تصمیمهمیشه ذاتا  نامشروع نیست

داری و داری یها سههامشهغل همزمهان، مالکیهت دارایهی، شهرکت .(Thompson, 1995, p. 55) باشد
تعارد منافع هستند که ممکن اسهت های بروز مشکل موقعیتهایی از نمونه ،اشتغال پسادولتی

 مجلس رخ دهد.  برای نمایندگان
ت توان به عضهویت نماینهدگان در هیئههای تعارد منافع در میان نمایندگان مجلس میاز نمونه

اجتمهاعی  گذاری تهأمینشرکت سرمایه عضو هیئت مدیرهٔ  1391ها اشاره کرد. در سال شرکت مدیرهٔ 
)شهرکت  ههای ذیهل شسهتاعضو هیئهت مهدیره شهرکت ،نفر از نمایندگان مجلس 18اعالم کرد که 

مدیره  هیئت هستند. طبیعتا  وقتی یک نماینده در شرکت بزرگی عضو (یاجتماع نیتأم یذارگهیسرما

1. conflict of interest
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اش در آن کند که منهافعها به نحوی عمل میها و نظارتگذاریدر قانون - به احتمال زیاد - باشد
  (.1397زینالو، ) طور کلی منافع کشور به نحو دیگری رقم بخورد حتی اگر به ،شرکت به خطر نیافتد

اسهالمی  کمیسیون بهداشت و درمهان مجلهس شهورای تعارد منافع، های بارزمثالدیگر از 
است. اکثر افراد این کمیسیون، خود پزشک هستند و در نظام عمومی پرداختی پزشهکان حضهور 

طبیعهی و  گیری کننهددارند. این افراد باید در مورد قوانین اصالحی وضعیت درمان کشور تصمیم
 .(1397)زینالو،  بسا خالف ترجیحات خود اقدام چشمگیری انجام ندهند ا چهاست که آنه

گیهری ترجیحات خود را در تصهمیم - تقوای فردیبه اقتضای  - چه شاید برخی نمایندگان اگر
گرفته است، در عرصه حکومت های اسالمی مورد توجه قرارکه در آموزه، اما چناندخالت ندهند

تقوای فردی تکیه کرد و الزم است که راهکارهایی برای مهدیریت تعهارد  هتوان صرفا  بداری نمی
کهه  شهده اسهت نقهل (ع)از امیرالمهؤمنین  ،ارائه کرد. در همین زمینه و جلوگیری از بروز آن منافع

ما» فرمودند: ز  حف دُّ ال  ة  ض  رف ب  خ 
لف ال  ب  ّة قف ینف ن 

أ  مف یاطخالف احت کردن، پیش از امتحان داشتن اطمینان  لطُّ
انهی ابن) «است اعتماد  معموال  با بهانهٔ  ،مدیریت تعارد منافع مسئوالن عدم. (93 ، ص1389 ،شعبه حر 

چنهین اعتمهاد داشهتنی  تصریح و تأکید دارند کهه )ع( گیرد، اما امام علیداشتن به آنها صورت می
 عقالیی و خالف احتیاط است. غیر

 اقسام تعارض منافع نمایندگان مجلس

قرار گهرفتن در موقعیهت گیری در امور مهم، تصمیم به جایگاه نمایندگان مجلس در زمینهٔ با توجه 
دههد  می ههای مختلفهی رویناپهذیر اسهت کهه در شهکلتعارد منافع برای آنها امری اجتناب

هی و  هی نماینهده بها منهافع مل  تعارد منافع شخصی نماینده با منافع عمومی، تعارد منافع محل 
 .بررسی کنیمرو، الزم است اقسام آن را جداگانه این ی نماینده با منافع ملی. ازتعارد منافع حزب

 تعارض منافع شخصی نماینده با منافع عمومی الف(

نماینهدگی  ترین اقسهام تعهارد در حرفههٔ تعارد منافع شخصی نماینده با منافع عمومی از شایع
هها و لهوایح طرح نکهدهد. با توجه به اییرخ م 1ها و لوایح قانونیاست و در موارد بسیاری از طرح

و « الیحهٔه قهانونی» شود، اگر ازسوی دولت باشهد آن را پیشنهادهایی که برای تصویب به صورت قانون، به مجلس ارایه می .1
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شوند و نماینده نیز یکی از این افراد است، تعارد میهان منهافع قانونی شامل همه افراد جامعه می
شهکالاف توانهد دهد. روشن است کهه منهافع مهیشخصی نماینده و منافع عمومی معموال  رخ می

نمونهه،  بهرای .نداتعارد منافع نافع در مسئلهٔ ترین مباشد، اما منافع مالی پررنگ گوناگونی داشته
صهورت مسهتقیم بهر فهرد  های عمومی بههتصمیم به افزایش و یا کاهش مالیات بر مسکن و یارانه

 نماینده نیز تأثیرگذار خواهد بود. 
چه احصا  کلیه مصادی  تعارد منافع شخصی نمایندگان ممکهن نیسهت، امها برخهی از  اگر

 ین شرح است:ترین مصادی  آن بدمهم

: یکهی از مصهادی  یگیهرههای مهرتبط بها تصهمیمارتباطات سهامداری یا مالکیهت شهرکت. 1
داری با شرکت یا مؤسساتی اسهت تعارد منافع برای نمایندگان، مالکیت یا ارتباط سهام کنندهٔ  ایجاد

سبب ایجهاد این نوع ارتباطات  .گیرندمی شوند یا تحت نظارت قرارگذاری میکه توسط دولت قاعده
 .(11 ، صTrapnell, 2013) ندشوتعارد بین منافع شخصی نماینده و منافع عموم مردم می

ویهژه بههو  . اشتغال همزمان: اشتغال همزمان افراد در بخش حاکمیتی و بخهش خصوصهی۲
بودن افراد دارد، یکی دیگر از عوامل ایجاد تعهارد منهافع  هایی که ارتباط نزدیک با نمایندهبخش
یهک  ای که همزمان با فعالیت خود در مجلس، عضو هیئهت مهدیرهٔ نماینده ،عنوان مثال به .است

مجلسی کهه در زمهان  خصوصی است، درگیر این نوع تعارد منافع است. یا نمایندهٔ  شرکت بیمهٔ 
یک تشکل خصوصی مانند نظام پزشهکی اسهت یها از بخهش دیگهری  یا مدیر نمایندگی، مسئول

.(Trapnell, 2013, p. 12) داده است نیز خود را در موقعیت تعارد منافع قرارکند حقوق دریافت می

مالی بین نمایندگان مجلس و نهادهای دیگر ممکهن اسهت بهه شهکل  . دریافت هدیه: رابطهٔ 3
ها معموال  پس از بازدید نماینهدگان از یهک شهرکت و نههاد دریافت هدیه صورت پذیرد. این هدیه

شهود. دعهوتتقدیم می گان، به آنهاعنوان تشکر از حضور نمایند و به پذیرداقتصادی صورت می
از دیگهر گان ههای سهفر نماینهدالمللی و پرداخهت هزینههو بین ملیهای شرکت در کنفرانس نامهٔ 

تواند انگیزهایی برای نمایندگان باشد تها موارد در این قسمت است. این نوع ارتباطات مالی نیز می
 (.10 ، ص139۶جمعی از نویسندگان، ) نظر نگیرندمنافع عمومی را در 

: یکی دیگر از مواردی است که ممکن است سبب ایجهاد تعهارد ی. ارتباطات خویشاوند۴

گویند. لهوایح قهانونی، پهس از تصهویب هیئهت وزیهران بهه می« طرح»اگر ازطرف نمایندگان مجلس صورت بگیرد آن را
.های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، قابل طر ح در مجلس استو طرحشود مجلس تقدیم می
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. در صورتی کهه یکهی از نزدیکهان است ارتباطات خویشاوندی، منافع در نمایندگان مجلس شود
 داریا سههام ، مشغول به کارتهای دولتی که تحت نظارت نماینده اسدر یکی از بخش ،قانونگذار

اگهر یکهی از خویشهاوندان رئهیس کمیسهیون  ،عنوان مثال گیرد. بهمی د، تعارد منافع شکلباش
رئهیس کمیسهیون بدیهی اسهت کهه شرکت دارویی خصوصی باشد، یک پزشکی مجلس، رئیس 

 (.9 ، ص139۶نویسندگان، ) درگیر مسئله تعارد منافع خواهد شد
به معنای اشتغال بازنشستگان یها  ،«درب گردان» 1:گرداندرب و مسئلهٔ . ارتباطات پساشغلی ۵

 بازنشسهتهٔ  ،مستعفیان بخش دولتی در بخش خصوصی یا بالعکس است. در صورتی که نماینهده
حقوق و مزایای خهود را در  ای کهگونه  بهدولتی و یا خصوصی باشد هاینهادها و سازمانیکی از 

گذاری و نظارت بهر کند، در قانوننمایندگی از آنجا دریافت می دورهٔ حال حاضر و یا پس از اتمام 
.(Trapnell, 2013, p. 12) آن دچار تعارد منافع خواهد شد

هنگهام تعهارد  به اخالقی درست و شود: عملسه سؤال مطرح می ،در مواجهه با تعارد منافع
اخالقهی وجهود  ومیفهٔ انجام کارهایی جهت تسهیل عمل و منافع نمایندگان مجلس چیست؟ چه راه

باید گفهت کهه عمهل  نخست،شود؟ در پاسخ به سؤال تعارد منافع برداشته می دارد؟ چگونه زمینهٔ 
منهافع ثانویهه و شخصهی خهود را در  ،اخالقی در مواجهه با تعارد منافع این است کهه نماینهدگان

افع عمومی و مصالح مهردم خود در نظر نگیرند و تنها منامهار نظرهای تخصصی ها و گیریتصمیم
بسیار دشوار است  به همهین دلیهل و  نظر داشته باشند. روشن است که این مسئله در مقام عمل   را در

گیهری از وقهوع تعهارد برای پیش شود تاتوصیه می اخالقی، به نمایندگان برای تسهیل انجام ومیفهٔ 
 -تهوانوییم که با وضع برخهی قهوانین مهیسوم نیز باید بگدوم و پاسخ به سؤال  . درکنند تالشمنافع 

گیهری و بهه راهکارههای پهیش ،تفصهیل به و مانع از وقوع تعارد منافع شد. در ادامه - زیادی حد    تا
 شود:مقابله با تعارد منافع پرداخته می

 گیری از تعارض منافعراهکار پیش. 1

اخالقهی  تقویهت زیسهت گیهری از تعهارد منهافع،تهرین شهیوه بهرای پیشرسد مهمبه نظر می
تواند از بروز بخشی از تعارد منافع قوانین مناسب می نمایندگان مجلس است. بدون شک، تهیهٔ 

اخالقهی نداشهته  زیسهت رسد مادام که نمایندگان مجلهس دغدغههٔ جلوگیری کند، اما به نظر می
ختلهف زنهدگی منافع ناممکن است. توجهه بهه ابعهاد م گونه تعارد باشند، جلوگیری از بروز هر

1. revolving door



۴۹ 

ش
چال

 یها
الق

اخ
 ی

رها
هکا

و را
ون 

 قان
ضع

و
 ی

ون
بر

 آن
ت از

رف
 

📚 950430  Hoseini9@Gmail. Com

ره دهد که وضع قوانین مختلف در این زمینه نمیمدرن نشان می تواند تمهام ابعهاد و منهافع متصهو 
گیهرد، تهالش  نظهر قهرار چیزی مد    رو، آنچه باید بیش از هراین برای نمایندگان را پوشش دهد. از

ع و آگهاهی از اخالقی نمایندگان مجلس است تا آنها ضهمن اطهال ایجاد زمینه برای زیستبرای 
اخالقی خود عمل کنند و منهافع  به ومیفهٔ  ،خود، در موارد بروز تعارد منافع لوازم اخالقی حرفهٔ 
 ندهند.  نظر قرار شخصی خود را مد   

رسهد بهه نظهر مهی ،اخالقی نمایندگان مجلس در موارد وقهوع تعهارد منهافع ومیفهٔ  در زمینهٔ 
اخالقهی نماینهدگان در ایهن مهوارد،  آیهد ومیفههٔ می دستاساس آنچه از منابع عقلی و نقلی به بر
هها و گونه طرحگونه مشارکت در این بین بردن وضعیت تعارد منافع از طری  خودداری از هر از

بسهیار دشهوار  ،دادن به مصالح عمهومی شخصی، اولویت لوایح است  زیرا با وجود منافع ثانویهٔ 
توانهد منجهر بهه تبعیهت از ههوای نفهس و مهی دادن خهود در چنهین مهوقعیتی خواهد بود و قهرار

، نمایندگان مجلس قصد تبعیهت هاییموقعیتگرفتن حقوق مردم شود. حتی اگر در چنین  نادیده
هم این امکان وجهود دارد کهه بهه دلیهل وجهود تمهایالت  از هوای نفس خود را نداشته باشند، باز

کهه شههید چنان ستی تشخیص دهند نفسانی، نمایندگان نتوانند خیر و مصحلت عمومی را به در
را پیروی از ههوای نفهس و  ت یم ق آنمنظر  خطا ازبروز  عواملمناشی و مطهری یکی از مرتضی 

 چهون»مولهوی: ضمن اشهاره بهه ایهن بیهت از و  دانستهتمایالت نفسانی و داشتن غرد و مرد 
در ههر » کهه کنهدتأکیهد مهی ،«سوی دیده شهد غرد آمد هنر پوشیده شد/ صد حجاب از دل به

یعنی عقل در   تواند صحیح فکر کندنمی ،نکند، خالص اغراد ای تا انسان خود را از شر   مسئله
 .(۶۵ ، ص138۴)مطهری، « تواند درست عمل کند که هوای نفس در کار نباشدمحیطی می

د ممکن است کارکر ،باشد براین، حتی عقل نیز در مواردی که تمایالت نفسانی وجود داشتهبنا
طوری که آنچه در راستای ههوای  به  صحیح خود را از دست بدهد و دچار اشتباه محاسباتی شود

 عنوان مصلحت و تصمیم درست برای او نمایش دهد.  نفس است را به
گرفتن  قرار بر لزوم اجتناب از های اسالمیو آموزه اجتناب از هوای نفس، در روایاتلزوم بر  افزون

 ،گرفتن در موقعیت تعارد منافع قرارکه ست ا شده است و بدیهی بسیار دیتأکنیز  در معرد تهمت
 (ع)امیرالمؤمنین علی  دادن خود در معرد سو من و تهمت دیگران است. قرار بارز از جمله مصادی 

ه  ا»باره فرمودند: در این  ب 
ا ف ن  أفسف نَّ مف ّلومف الف یف ة  فف مف هف عف التُّ اض  وف ّه مف سف عف نفف  ضف ن  وف نَّ مف کسی که خهود را در   لظَّ

بلکهه بایهد خهود را [ کنهدنباید کسی را مالمت کند که به او سو  من پیدا می داد، مواضع تهمت قرار
 .(۵00 ، ص1390رضی، سید ) «]سرزنش کند که اسباب سو  من را فراهم کرده است
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عهاوی و شهاهد در د شهدن شههادت   اهمیت این مسئله تا آنجاست کهه یکهی از شهرایط پذیرفتهه
 فرمایند: می (ع)صادق  گونه عامل ایجاد سو من به اوست، امام اختالفات، نبود هر

شهادت و گواهی آنکه مورد شک باشد مثل غالم نسبت به اربابش و نیز سائل نسهبت 
یا دشمن نسبت به دشمنش و نیز شههادت اجیهران و خهدمتکاران و  ٔه مالکنند به بذل

 . (۵۲ ، ص138۵صدوق، شیخ )« ذیرفته نیستصاحبانشان پ بندگان نسبت به
روشن است که علت سو من در مورد شهادت این افراد، تعارد منافع آنها در شههادت اسهت و 

 . شودپذیرفته نمیرو، شهادت آنها در دعاوی همین از
گهرفتن در موقعیهت  مسهئوالن و حکمرانهان را از قهرار -خهاص  شهکل به - برخی روایات نیز

د. نهکنگهرفتن در موضهع تهمهت و سهو من مهردم نههی مهی آن، قهرار و در نتیجههٔ تعارد منافع 
هد»فرمایند: در عهدنامه مکتوب خود خطاب به مالک اشتر می )ع( امیرالمؤمنین حف هنَّ ال  عف ط 

وف الّتق 
ة   طیعف كف قف ت  كف وف حامَّ ت  یف ن  حاش  «به هیچ کدام از اطرافیان و خویشهاوندانت زمینهی واگهذار مکهن  م 

انهد، نههی از واگهذاری اشاره کرده البالغهنهجکه برخی شارحان چنانو  (1۵9 ، ص1390رضهی، ید س)
، 138۴الحدیهد، ابهن ابهی ) شودزمین به اطرافیان شامل مواردی که پول آن از اطرافیان اخذ شده نیز می

د تعهارد گرفتن در موضع تهمت دیگران به دلیل وجو رسد دلیل این نهی، قراربه نظر می .(97 ص
گذاری و شرایط واگذاری زمین به اطرافیان، حهاکم را در موضهع تعهارد منافع است  زیرا قیمت

طهور کلهی از چنهین اقهدامی  دهد و به همین دلیل از او خواسته شده اسهت کهه بههمی منافع قرار
 خودداری کند تا در موقعیت تعارد منافع گرفتار نشود.

آید این است که آنهها از ابتهدا خهود را در دست میزرگان نیز بهب عالوه بر روایات، آنچه از سیرهٔ 
رفتهار مرحهوم بهه تهوان مهوارد آن مهی تهریندادند کهه از معهروفنمی موقعیت تعارد منافع قرار

ی  عالمه ایهن کهه . مشههور اسهت اشهاره کهردآب چهاه  حکهم فقههی   و ابالغ هنگام اجتهاد بهحل 
، امها زمهانی کهه کهردهمواره از آن اسهتفاده مهیکه  د داشتچاه آبی در منزل خو ،دانشمند وارسته

کنهد یها بها چهاه قبهول نجاسهت مهی خواست مسائل مربوط به آب چاه، از جمله اینکه آیا آب  می
، اول دستور داد آن چاه را که در منهزل خهودش کندشود را بررسی مالقات با نجاست، نجس نمی

مبادا این موضوع در رأی و فتوای  تا مسئله شد این در و بررسی ر کردند، سسس مشغول بحثبود پّ 
 .(۶۵ ، ص138۴)مطهری،  او که کاشف از حکم شارع است، اثر بگذارد

انسهان از ابتهدا نبایهد شود کهه روشن می های اسالمی،توجه به موارد ذکر شده و دیگر آموزهبا 
ذات انسهان  - مطههریتضهی مربه تعبیر شهید  -دهد  زیرا  خود را در موقعیت تعارد منافع قرار
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گهذارد و عقهل در شهرایطی کهارکرد ای است که اغراد گوناگون در طرز فکر او تهأثیر مهیگونهبه
کهه یههک  ههمانهدازه  براین، ههرمطلهوب خهود را دارد کهه از تمهایالت نفسهانی بهدور باشهد. بنها

ه باشد، باز هم نفهس توجخود بی مجلس تالش کند در فرایند وضع قانون، به منافع ثانویهٔ  نمایندۀ
گیهری او اثهر گهذارد و او را تشهوی  کنهد کهه منهافع شخصهی را در انسان ممکن است بر تصمیم

رو، توصیه به نمایندگان مجلس ایهن اسهت کهه در مهواردی کهه تعهارد این دهد. از اولویت قرار
 خودداری کنند.گذاری گیری و قانونطور کلی از شرکت در رأی به ،شودمنافع برای آنها ایجاد می

ها و لهوایحی شود که از مشارکت در طرحدر کشورهای غربی نیز به نمایندگان مجلس توصیه می
. ایهن (Preston & Sampford, 2003, p. 33) خودداری کننهد ،که در مورد آنها دچار تعارد منافع هستند

شهده بهه  ههای ارائههوزشترین آمهشود، از مهمتعبیر می 1«سازیمحروم خود»مسئله که از آن به 
.(Diane Mains, 2020) آیدمی شمار نمایندگان برای مقابله با تعارد منافع به

 راهکارهای قانونی مقابله با تعارض منافع. 2

تهوان شهفافیت و افشهای اطالعهات مهالی ترین راهکار قانونی برای مقابله با تعارد منافع را میمهم
های محتمل عمدتا  به دلیل مخفی ماندن بهره ،رد  زیرا تعارد منافعنمایندگان توسط خود آنها بیان ک

 هها وهدایا، مسافرتاخذ ، دارایی، هاافشای درآمد . در صورت عدمکندبروز میاقتصادی نمایندگان 
تواننهد بهه و آنها بدون احساس خطر می شوداختیار نمایندگان در شیوه عملکرد بسیار گسترده می… 

شدن  بین باشد و در صورت افزونهی خود بسردازند. اگر عملکرد نماینده زیر ذر  منافع شخصتحصیل 
بازخواسهت  عادی دارایی او یا نزدیکهانش توسهط مسهئوالن و یها افکهار عمهومی مهورد سهؤال و غیر
. با توجهه بهه (Yüksel, 2006, p. 115) کندگیرد، زمینه برای بروز تعارد منافع بسیار کاهش پیدا می قرار

در صورتی که نماینده از افشای اطالعهات مهالی خهود خهودداری کنهد،  ین مسئله، برخی معتقدندا
هها ایهن افکار عمومی باید در مورد آرا  او سو من پیدا کند. با افشای اطالعات مالی نماینده، رسهانه

ای نماینهده بری سیاسی و مالی نماینده را برمال سهازند و رقبهگونه بهره فرصت را خواهند یافت که هر
شهود مهردم او سبب می ،نهایت نیز از این فرصت برای حمالت انتخاباتی استفاده خواهند کرد که در

 . (Preston & Sampford, 2003, p. 33) دهند بری شخصی مورد بازخواست قراررا بخاطر بهره
ی از تعهارد بهر جلهوگیر افهزون ،کننهدقوانینی که افشای اطالعات مالی نماینده را الهزام مهی

1. Recusal
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تری با خود به همراه دارد. در کشورهایی که چنهین قهوانینی وجهود دارد و بها منافع، تبعات گسترده
از کاندیداتوری بهرای نماینهدگی  این قوانین، وجود به سببشود، بسیاری از افراد دقت اجرایی می

ای را انتخاب ایندهدانند که مردم چنین نمشوند  زیرا ثروت زیادی دارند و میمجلس منصرف می
 های متعدد خود ندارند. ای به افشای شغلنخواهند کرد و یا اینکه عالقه

ترین افشای کامل اطالعات مالی مربوط به نمایندگان و بستگان درجه یک آنان شهایعبراین، بنا
مقابله با تعهارد منهافع در کشهورهای مختلهف اسهت. برخهی قهوانین مربهوط بهه افشهای  شیوهٔ 

ت مالی نمایندگان در کشورهای مختلف بدین شرح است: اطالعا
ههای خهود در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا، نمایندگان مومف به انتشار فهرست دارایی

نماینهدگان  نمایندگی هستند. در استرالیا نیز و بستگان درجه یک خود در ابتدا و انتهای دورهٔ 
. (Whaley, 1999, p. 7) ر دالر هستندهزا مومف به گزارش هر دارایی بیشتر از پنج

توجه این است که صرف اعالم این اموال به مجلس بهدون انتشهار عمهومی آن چنهدان  قابل نکتهٔ 
اسهتفاده  ای ندارد. در صورتی که مردم دسترسی به این اطالعات نداشته باشند، امکان سهو فایده

منجهر فساد به گیری ممکن است به شکل دارندگان این اطالعات بسیار زیاد است و همین مسئله
شده بدون دسترسهی مطبوعهات و عمهوم  ، امکان بررسی و تأیید اطالعات ارائهاینبر  شود. افزون

بیشتر کشورهای بررسهی شهده، انتشهار تمهام و یها بخشهی از  ،است. به همین دلیل دشواربسیار 
.(Whaley, 1999, p. 8) داننداطالعات مالی نمایندگان را الزامی می

 ،گیهرد افشای اطالعات مالی نماینهدگان مهورد توجهه قهرار مهمی که الزم است در زمینهٔ  نکتهٔ 
نفسه از جملهه عوامهل چه افشای اطالعات مالی نمایندگان فی توجه به تبعات منفی آن است. اگر

و یا به خطهر  استفاده برخی از آن ممکن است به سو  اما ،رودمی شمار تعارد منافع به بازدازندهٔ 
مجلهس در  واقعهی، یهک نماینهدۀ . در یهک نمونههٔ بیانجامدافتادن امنیت مالی و جانی نمایندگان 

آمریکا پس از اینکه اعضای مجلهس رأی بهه تصهویب افشهای اطالعهات مهالی  یایالت فلوریدا
  زیهرا داددادند، حاضر به افشای اطالعات مالی خود نشهد و از سهمت خهود اسهتعفا  نمایندگان

 & Preston) عواقب افشای ثروت زیاد خود و به خطر افتادن امنیت فرزندانش او را نگران کرده بهود

Sampford, 2003)توان که نگرانی نمایندگان در این زمنیه برطرف نشود، نمیتا زمانی  ستا . بدیهی
 عنوان راهکار مقابله با تعارد منافع بهره برد.  از افشای اطالعات نمایندگان به

انهد، الهزام بهردهراهکار دیگری که برخی کشهورها بهرای مقابلهه بها تعهارد منهافع از آن بههره
 در ادامههکهه گونهه همهانگیهری اسهت. یأنمایندگان به اعالم تعارد منافع پیش از شهرکت در ر
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ههایی کهه آنهها را کند که نماینهدگان از شهرکت در طهرحای ایجاب میشود، اخالق حرفهمی ذکر
یأکند خودداری کنند، اما اگر به هر دلیل آنهها قصهد شهرکت در رچار تعارد منافع میددرگیر و 

منافع خهود را از  کند که همهٔ آنها را ملزم می قانون ها را داشتند، در برخی کشورها،گیری این طرح
آثهار هها و لهوایح، دادن افشا کنند. با افشای منافع پنهان یک نماینده از طرح یأاین طرح پیش از ر

افشهای  ست که عهدمکند. طبیعی امی گیری پیداداوری کاهش چشممقام منفی تعارد منافع در 
پیامهدهای نهاگوار توانهد رود، مهیمهی شمار بر اینکه مخالفت با قانون به افزونامور، موقع این  به

 داشته باشد. پی برای نماینده دربسیاری 
بهدین شهرح اسهت:  ،کنندبه افشای تعارد منافع میای از قوانینی که نمایندگان را ملزم نمونه

د تا میزان تعارد منافع محتمهل را پهیش از هستن نمایندگان مومف ،آلمان، ایرلند و انگلستان در
هها دادن بهه ایهن طهرح یأمنعهی بهرای ر د و در این صهورت،های قانونی بیان کننشرکت در طرح

مهالی  گونهه منفعهت مهالی و غیهر هر» 1انگلیسقانون مجلس عوام  بر اساس نمونه، ندارند. برای
در مقابهل، اسهترالیا، «. های نمایندگان ذکر شهودمستقیم باید در بحث صورت مستقیم و یا غیر به

را بهرای نماینهدگان ممنهوع یی از این دست هاگونه مشارکت در طرح هر ،کانادا و آفریقای جنوبی
 .(Benda, 1991, p. 22) اندکرده

درآمهد خهارج از  ساختن تعارد منافع، محدودبروز رهای قانونی برای مقابله با از دیگر راهکا
گونه شهغل در بخهش ترین راهکارها، ممنوعیت نمایندگان از تصدی هرنمایندگی است. از شایع

های دیگر دولت است. در برخی کشهورها ماننهد فرانسهه و ایتالیها، ایهن ممنوعیهت شهامل تمهام 
هها، کننهد. بها وجهود ایهن محهدودیتی از دولت کمک دریافهت مهیشود که به نوعمشاغلی می

دهد کهه بسهیاری از نماینهدگان در کشهورهای بررسهی شهده، در کنهار شهغل تحقیقات نشان می
شغل دومی نیز در بخش خصوصی دارند. این امر سبب شده است که برخی کشهورها  ،نمایندگی

ی را نیهز بهرای نماینهدگان ممنهوع اعهالم های غیردولتمانند انگلیس و مکزیک، اشتغال در بخش
 .(Benda, 1991, p. 22) کنند

تصهویب قهوانین علیهه تعهارد منهافع  کشهورهای مختلهف در زمینههٔ ، به رغم آنکهه متأسفانه
عنهوان  ،طور کلهی است. به نشدهاین مسئله در ایران توجه کافی به اند، اقدامات زیادی انجام داده

شکل  مضمون آن بهبه محتوا و ندارد و تنها  و قضایی ایران وجود در نظام حقوقی« تعارد منافع»
. همهین مسهئله (100 ، ص1398)زینالو،  توجه شده استاشاره و در برخی قوانین و مقررات و پراکنده 

1. House of Commons of the United Kingdom
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های فراوانی در راستای تصویب قوانینی جهت مقابله بها تالش -های اخیر در سال -تا سبب شده 
نداشههته اسههت.  بههر ای درکههدام ثمههرهکههه تهها زمههان حاضههر هههیچ گیههرد تعههارد منههافع صههورت

برخههی نماینههدگان مجلههس  از سههوی 1397کههه در سههال « مههدیریت تعههارد منههافع» طههرح
مدیریت تعارد منهافع در انجهام ومهایف قهانونی و » اسالمی ارائه شد و همچنین الیحهٔ  شورای

تهوان مههمشنهاد شهد را مهیتوسط دولت به مجلس پی 1398که در سال « ارائٔه خدمات عمومی
 ها از تالش برای تصویب قانون در این زمینه عنوان کرد. ترین نمونه

 نماینده با منافع ملی انتخابیهٔ  تعارض منافع حوزٔه  (ب

گهذاری رخ دههد، قانون فراینددر  و های تعارد منافع که ممکن است برای نمایندگاناز دیگر شکل
ی اسهتانتخابیه نم تعارد منافع حوزهٔ  تعبیهر رایهج در مهورد تعهارد  .(1399)رادفهر،  اینده با منافع مل 

ی نمایندۀ منافع معموال  دربرگیرندهٔ  مجلس بها  منافع شخصی نماینده است و تعارد میان منافع محل 
ی را دربرنمی شهاخص اصهلی تعهارد منهافع مصهطلح، در  کهه رسهدگیرد، اما به نظر میمنافع مل 

ی نیهز وجهود دارد و مهی خابیهٔ انت تعارد منافع حوزهٔ   تعبیهرتهوان در مهورد آن نیهز نماینده با منافع مل 
 اسهتان، شههر و منطقههٔ  منتخهب   ،کار برد. توضهیح اینکهه نماینهدگان مجلهس را به« تعارد منافع»

اصهلی و ابتهدایی آنهها نماینهدگی از مهردم آن منطقهه از کشهور در  خاصی از کشور هستند و ومیفههٔ 
ی همگمجلس قانون هذاری است. در اکثر مواقع، منافع محل  منهافع  گهاه، امها نهدایراستا با منهافع مل 

ی در تضاد ی  و تعارد محل  انهدازی کارخانههتوان به راهمی ،عنوان نمونه . بهگیرندقرار میبا منافع مل 
 انهدازیراهو  ولهی ایجهاد ،هایی اشاره کرد که وجود آنها در برخی مناط  کشور توجیه اقتصادی ندارد

 . همچنهین سهاخت جهادهشودزایی در آن منطقه میو سبب اشتغال مردم آن منطقه است آنها مطالبهٔ 
د چندانی  صهرفه و به بودجه برای آن منطقی کرد  پذیرد و هزینهآن صورت نمی در در مسیرهایی که ترد 

 -معموال  نماینهدگان  ها و مناط  مختلف کشور،نیست. همچنین در فرایند جذب بودجه برای استان

ههای حهداکثری بهرای حهوزه دنبال جذب بودجههٔ  به - بدون توجه به شرایط و مصالح عمومی کشور
تهرین دسهتاورد دوران نماینهدگی خهود عنوان مههم خود هستند و موفقیت در این عرصه را به انتخابیهٔ 

برخهوردار باشهد، بودجهه و ای که از نفهوذ و قهدرت بیشهتری ست که نمایندهکنند. طبیعی اتلقی می
حتهی اگهر دیگهر منهاط  کشهور بهه آن  ،کنهدانتخابیه خود جذب می امکانات بیشتری را برای حوزهٔ 

 بودجه نیاز بیشتری داشته باشند. 
از  دهندگان در مناط  مختلف نیز بیشترین توقهع را در ایهن زمینههدر طرف مقابل، مردم و رأی
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میزان موفقیت یک نماینده را عمهدتا  بهه خهدماتی کهه یهک  ببادارند و داوری در  خود ندگانینما
کنند. این مسئله سهبب شهده اسهت میمنوط و متوقف خود انجام داده است،  نماینده برای منطقهٔ 

الن خود بدانند و های موک  گیری خواستهاصلی خود را پی که بسیاری از نمایندگان مجلس، ومیفهٔ 
 دهند.  های بعدی خود قرارگذاری و نظارت را در اولویتقانون

اسهالمی  نمایندگان مجلس شورای ها و شیؤه کاردربارٔه دغدغهنتایج یک تحقی   ،در همین زمینه
شهانو غ ههم   گذاری داشته باشهند،قانون بیش از آنکه دغدغهٔ  اکثریت نمایندگان نشان از آن دارد که  م 

این مسئله سبب شده تها در سهال .(139۴ سندگان،یاز نو یجمع) شان استانتخابیه رسیدگی به امور حوزهٔ 
دنبهال کهاهش وزن  اسهالمی بهه کردن انتخابات مجلس شورای برخی با پیشنهاد استانی ،های اخیر

ی نمایندگان در مجلس شورایدغدغه .(1399نویسندگان، جمعی از ) اسالمی باشند های محل 
انتخابیهه و  تعارضهی میهان منهافع حهوزهٔ  ،رددر بیشتر این موا - اشاره شدتر پیش چنانکه - البته

ی  توان به موارد متعددی اشاره کرد که یهک نماینهده تنهها ندارد، اما در این میان می وجودمنافع مل 
با علم به این   گیری یک طرح را انجام داده استدهندگان خود پیخاطر رأی رضایت   جلب برای

ی نبوده باشد. در راستای منافع  که تصویب و اجرای آن طرح  مل 
سهازد کهه بهدون حفظ کرسی نمایندگی نیز دیگر عاملی است که نمایندگان را وادار مهی مسئلهٔ 

دهندگان باشند تها بتواننهد در انتخابهات بعهدی نیهز بهه یأر دنبال رضایت   توجه به منافع کالن، به
هها ایهن دیگهر حرفههترین تفاوت میان نماینهدگان مجلهس و نمایندگی از آنها انتخاب شوند. مهم

است که آنها باید توسط مردم انتخاب شوند. نمایندگان باید بتوانند از عملکرد خود در برابر افکهار 
آنها بیش از ههر  ،به همین دلیل و خود را برای قضاوت به مردم بسسرند عمومی دفاع کنند و کارنامهٔ 

رو، توجهه بهه ایهن گو باشهند. ازعملکرد خود پاسخدر قبال اعمال و مسئول حکومتی دیگری باید 
.(Thompson, 1995, p. 60) شودف ذاتی نمایندگان تلقی مییومااز دهندگان رأی خواستهٔ 

 کنهد کهه اصهوال  براین، مواجهه با این نوع تعارد منافع، این پرسهش را در ذههن ایجهاد میبنا
ی است و یا اینکهه الزم اسهت گیری و انجام مطالبات در راستای منافع محل  یک نماینده پی ومیفهٔ 

ی باشد؟  اولویت برای او توجه به منافع مل 
ای از مردم هستند تا رسد این است که نمایندگان مجلس، منتخب عدهآنچه در ابتدا به نظر می

تفهاوت  الن خهود را در نظهر گیرنهد. اصهوال  عنوان وکیل، منافع موک   گیری کنند و بهمطالبات را پی
ی ب ی به همین نکته بازمنتخبین محل  گردد که در انتخابات مجلس، مهردم فهردی را میا منتخبین مل 

نهه اینکهه همزمهان بها حضهور یهک نماینهده در   گیری کندهای آنها را پیخواهند که خواستهمی
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ی تبدیل به اولویت اصلی او شود و منافع رأی  دهندگان خود را فراموش کند. پایتخت، مسائل مل 
صهاله مهورد گذاری نشان از آن دارد که آنچهه باال  توجه به ماهیت مجلس قانون دیگر، سوی از

ی است و حضور نمایندگان مختلف از همهٔ  ها و شهرهای کشور بهرای استان توجه است، منافع مل 
اساسی جمهوری اسهالمی ایهران نیهز  ی، نمایندگی و محافظت شود. قانوناین است که منافع مل  

  1«.نماینده در برابر تمام ملت مسئول است هر»کند که تصریح می
ی دوبهاره « یمنافع محل  »و « یمنافع مل  »الزم است در مفاهیم  ،برای پاسخ به این چالش تهأمل 

ی هستند؟ به نظهر مهی ی امر جداگانه و مستقلی از منافع مل  در  رسهدصورت پذیرد. آیا منافع محل 
ی ن ی در راستای منافع مل  زننهد، بلکهه در تنها به کشور آسهیب مهینه ،باشندصورتی که منافع محل 

ی خود را نیز از دسهت خواهنهد داد و کارکردشهان علیهه آن شههر و دراز مدت کارکرد منفعت محل 
ه منطقه خواهد بود. تصور کنید که همهٔ  ی، نمایندگان مجلس بخواهنهد بهدون توجهه بهه منهافع مل 

ی  دهنهدگان خهود یأر رضهایت  جلهب دنبهال  و تنها بهدهند  نظر قرار را مد    ایو منطقهمنافع محل 
چنین وضعیتی تضعیف دولت مرکهزی خواههد بهود و بها تضهعیف دولهت  نتیجهٔ به یقین،  ،باشند

ی نیز به مرور زمان نادیده گرفته خواهد شد.   مرکزی، منافع محل 
ی به تضاد میان منافع کوتاه مدت بنا ی و منافع مل  ی با منافع بلنهدبراین، تضاد میان منافع محل  محل 

ی باز می هپی گردد و به همین دلیل، نمایندگان مجلس باید درمدت محل  ی، منهافع گیری منهافع محل 
ی در مقابل ی را در نظر داشته باشند و اگر طرحی محل  ی قرار مل  پیشهبرد آن اجرا و  داشت، از منافع مل 

  بیانجامد. آن حوزٔه انتخابیه ندهندگایأچه این مسئله به نارضایتی ر اگر  خودداری کنند
دهنهدگان مهییأههای رخواسته کردن بازگوبیان و در پاسخ به افرادی که شأن نمایندگان را تنها 

 ,Brenton) کننهداخالقی یک نماینده عنوان می دهندگان را ومیفهٔ یأهای رگیری خواستهدانند و پی

ل اسهت وکیل و موک   دهندگان خود از جنس رابطهٔ یک نماینده با رأی باید گفت که رابطهٔ نیز  ،(2020
نهه ایهن کهه بگیرد و  نظر ل خود را درکند که مصالح موک  اخالقی وکیل ایجاب می که در آن ومیفهٔ 

 . گیری کندپسندد را بسذیرد و پیگوید و میمیآنچه او هر 
آنهها را در تشهخیص کننهد کهه انتخهاب مهی اسهاس این نمایندگان خود را بر به تعبیر دیگر، مردم  

 - نهایهت در -یهک نماینهده بایهد  ،به همین دلیلو پندارندتر از خود میمصالح آن منطقه خبره و آگاه
ی در رأی بر ی و محل   هها شهرکت کنهد و ومیفههٔ گیریاساس تشخیص و علم خود نسبت به منافع مل 

.قمنون اسمسیاصل هشتاد و چهارم  .1
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کوتهاه منهافع های فعلی واستهکند که منافع کالن و بلندمدت را بر خوایجاب میاقتضا و  اخالقی او
 .مقدم کنددهندگان یأمدت ر

 تعارض منافع حزبی نماینده با منافع ملی (ج

مجلهس رخ دههد تعهارد منهافع  نوع سوم از اقسام تعارد منافع که ممکن است برای یک نمایندۀ
ی است. معموال  در مورد این قسم نیز مانند نوع  « رد منهافعتعا»، اصطالح پیشینحزبی با منافع مل 

دههیم. در ایهن مهی شود و ما تنها به دلیل وجود مالک مشترک، آن را مورد بررسی قرارکار برده نمیهب
های حزبی و یا آنچهه بهه بهاور او منهافع ها و برنامهراهی حمایت از طرح نوع، نماینده خود را میان دو

ی است شهود و گیری بهرای او دشهوار میصهمیمصهورت، ت در این .(Willa, 2012, p. 338) بیندمی ،مل 
ی برای او پدیدار می نماینده باید به آنچه خهود در راسهتای  ،چه در نظر ابتدایی شود  اگرچالشی جد 

ی می چنهین تصهمیمی اتخهاذ مهانع  بیند عمل کند، اما تعهد اخالقی و سیاسی او به حهزب  منافع مل 
اب و حمایت حهزب، کسهب نماینهدگی مجلهس خوبی آگاه است که بدون انتخشود. نماینده بهمی

ها و اهداف حزبی برای سمت نماینهدگی خاطر تعل  به برنامهبرای او ممکن نبوده و حزب نیز او را به
حهزب  نامزد کرده است. همچنین ادامٔه حیات سیاسی او نیز در گرو حرکهت در مسهیر تعیهین شهدهٔ 

 لزل شود.است و با تخل ف از آن چه بسا آیندٔه سیاسی او متز
دارد. وفهاداری و  حهل چهالش پیشهین قهراررسد که کلید پاسخ به این چهالش در راهبه نظر می

باشهد، متعله  بهه کشهور خهود  پیمان یک نماینده پیش از آنکه به هر حزب و جریانی تعل  داشته
کمهک بهه حکمرانهی حکومهت در راسهتای  ،سیاسهی هایتشکیل احزاب و جریان است. فلسفهٔ 

ی حرکت کردنهدبر ی است و اگر زمانی احزاب منافع مل   نماینهده بایهد راه  ،خالف جهت منافع مل 
ت و دلیل برای آن دارد عمل کند. چنانکه اشهاره  احزاب خود را از آن جدا کند و به آنچه خود حج 

ی مورد توجه قرار ،شد اجزا  یک کشور از جملهه احهزاب بها  همهٔ  ند،نگیر در صورتی که منافع مل 
 تبعهاتای است  حتی اگر هر نماینده واجه خواهند شد و جلوگیری از این مسئله، ومیفهٔ مشکل م

 باشد. سیاسی سنگینی برای او داشته
اههداف و اسهاس  برصرفا  دهد و نباید  مجلس باید فهم خود را مالک قرار نتیجه اینکه نمایندۀ

هها و نیز دربارٔه بایسته 1رو جکسوننداها و لوایح رأی دهد. دیگران به طرح یا توصیهٔ  حزب و القای
 معتقد است: آمریکا شیؤه عمل نمایندگان کنگرهٔ 

1. Andrew Jackson
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اساسی عمل کننهد  زیهرا  اساس فهم و برداشت خود از قانون نمایندگان کنگره باید بر
اساسی حمایت کننهد،  کنند از قانونآنها زمانی که در ابتدای نمایندگی سوگند یاد می

حمایهت  ،فهمنهداساسی به آن شیوه که خود آن را مهی قانون کنند که ازسوگند یاد می
 .(Jackson, 2020) انداساسی را فهمیده نه آنگونه که دیگران قانون  کنند

 ءشفافیت آرا. 2

نگهاه چه در  است. اگر  شفافیت آرا هایی که نمایندگان با آن مواجه هستند، مسئلهٔ از جمله چالش
گذاران باشد، اما دقت در ایهن سئله چالشی اخالقی برای قانونرسد که این مبه نظر نمینخست، 

ای دارد و الزم مستقیم با اخالق حرفهه یآن ارتباط و یا عدم  دهد که شفافیت آراموضوع نشان می
 . شودبررسی  - اخالقی یرویکرداز منظر و با  -ل موافقان و مخالفان این مسئله یاست دال

عنهوان یکهی از ابزارههای نظهارت مردمهی بهر  کهه بهه چندی است ،شفافیت عملکرد مجلس
گیری و تخصیص منابع در کشهورهای مختلهف سازی فرایند تصمیممجلس و راهکارهای شفاف

در « سهازی آرای نماینهدگانشهفاف»شده است و در مجلس شهورای اسهالمی نیهز طهرح  مطرح
اطالعهات  انی بر ارائههٔ . مفهوم شفافیت پارلمگرفته است های تخصصی قراردستور کار کمیسیون

های مختلهف بهرای اسهتفاده بهتهر از ایهن اطالعهات تأکیهد صورت دقی  و با فرمت پارلمانی به
اعم از اطالعهات عملکهردی نماینهدگان و اطالعهات اداری  -اطالعات پارلمانی  کند. با ارائهٔ می

گهذاری در کشهور آگهاه نونکنند تا از فرایندهای قامردم و نخبگان این فرصت را پیدا می - پارلمان
 .(1 ، ص1397نویسندگان، جمعی از ) بر آن بتوانند در این فرایندها مشارکت کنند شوند و افزون

چه شفافیت عملکرد پارلمهان، طیهف وسهیعی از اطالعهات از آرای نماینهدگان گرفتهه تها  اگر
شهود، آن پرداختهه مهیگیرد، اما آنچه در اینجا بهه را در بر می حضور و غیاب و نظام مالی مجلس

پارلمهان  9۲ها در مجلس است. نتایج یک بررسی بهر روی گیریانتشار اطالعات مربوط به رأی
طهور شهفاف در اختیهار عمهوم  پارلمان هرگز رأی نمایندگان را به ۲3نشان از آن دارد که  در جهان  

پارلمهان دیگهر  ۴9د و کننهپارلمان دیگر تمامی آرای نمایندگان را منتشهر مهی ۲0دهند، نمی قرار
.(Benesch, 2019, p. 36) کنندگیری را منتشر مییأآرای نمایندگان در جریان ر ،انتخابی شکل به

تی به صهورت پنههان و  اسالمی ایهران رأی نماینهدگان همهواره بهه در مجلس شورای ،طور سن 
شهکل  ،مسهائل مههم گیری برای رأی اعتماد به وزرا و برخیمخفی بوده است و این مسئله در رأی

گونهه  شود تها ههرگیری انجام مینام رأیهایی بیطوری که با برگه به  گیردتری به خود میپررنگ
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 شدن رأی نمایندگان از بین برود.  احتمال آشکار
های سازی مطرح است، جلوگیری از فشارها و سو استفادهترین دلیلی که برای این مخفیمهم

فشهار  دادن تحهتاینهدگان آشهکار باشهد، ممکهن اسهت آنهها در رأیاحتمالی است. اگر رأی نم
در  ،دهندگونه که خود تشخیص میگیرند و نتوانند آن دهندگان خود قراریأها و رجریانات، رسانه

قان دانشگاه زوریهخ در سهال گیریرأی پهس از چنهد  ۲019ها شرکت کنند. در همین راستا، محق 
گیری آنهها نتهایج یامدهای شفافیت آرای نمایندگان در نوع تصمیمنتایج و پ سال پژوهش در زمینهٔ 

تحقیقات خود را منتشر کردند که در بخشی از آن آمده است: 
انهد بهه از زمان اصالح نظام اخذ رأی در دو مجلس سوئیس، احزاب سیاسی توانسهته

واقهع، نفهوذ خهود را بهر اعضهای مجهالس افهزایش  حساب شفافیت برای مهردم، در
 .(Benesch, 2019, p. 40) دهند

خهواهی و بهرای سههم ابهزاریدیگر، ممکن است انتشهار جزئیهات آرای نماینهدگان، بهه  سوی از
 دریافت پول و یا رانهت قبال. نمایندگان ممکن است در بدل شوداستفاده از جایگاه نمایندگی  سو 

ند. ایهن مسهئله در رأی های گوناگون تغییر دهرأی خود را در طرحخواری( ویژه )فرصت و امکان
توانند به نوعی با وعده به نماینهدگان، آنهها کند  زیرا وزرا میاعتماد به وزرا اهمیت بیشتری پیدا می

بودن رأی نمایندگان تا حدود زیهادی  را ترغیب به رأی اعتماد به خود کنند. روشن است که مخفی
 گیرد.ر کلی جلوی آنها را نمیطو چه به اگر  ها شوداستفاده تواند مانع از این سو می

گیری پنهانی رأی گیری رویهٔ ها سبب شکلگیری علنی، برای دههیأبراین، تبعات احتمالی ربنا
 ،کنون بهرای تغییهر آن صهورت پذیرفتهه هایی که تااسالمی شده است و تالش در مجلس شورای

 همگی به شکست انجامیده است. 
خهود مطهرح  ل را برای اثبات نظریههٔ یای از دالیف گستردهط ،مدافعان شفافیت آرا  ،در مقابل

که در سالیان گذشته تعدادشان همواره در کشورهای مختلف  و نگرش این نگاه هواداران .کنندمی
ف آنهها یاست، شفافیت آرای نمایندگان را عنصری ضروری در جهت ایفای وما بودهروبه فزونی 
 . شمارندمی بر های گسترده در کارکرد مجلسخللز برو و فقدان آن را مقدمهٔ  می انگارند

ها و لهوایح و ها و اقدامات او در خصوص طرحتمامی فعالیت رأی هر نماینده نتیجهٔ  ،حقیقت در
بر اطالع مردم  افزون «اشفافیت آر»رو، این از .عنوان بارزترین وجه کارکرد نمایندگی او مطرح است به

به رأی  جلس شورای اسالمی، موجب خواهد شد تا نمایندگان نسبتاز عملکرد نمایندگان خود در م
انگیزشی  ضمن ارتقای بلوغ سیاسی اجتماعی مردم، موجبات تقویت ساختار و گو باشندخود پاسخ
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 .(Agora, 2020) آوردگذاری کشور را نیز فراهم میجویی در فرایند قانونعموم مردم برای مشارکت
دهد که ههر کشهور مطهاب  بها شهرایط و مقتضهیات یز نشان میتجربیات کشورهای گوناگون ن

واقع،  خاص خود برای انتشار اطالعات آرای نمایندگان پارلمان، تصمیماتی اتخاذ کرده است. در
اطالعات آرای نماینهدگان در جلسهات  در بیشتر کشورهای بررسی شده، اصل بر شفافیت و ارائهٔ 

جب شود تا اطالعات آرای نماینهدگان مخفهی بمانهد. مختلف است مگر آنکه موارد استثنایی مو
صورت دقی  مشهخص شهده  انتشار اطالعات باید از پیش به موارد استثنا و عدم ،این صورت در

انتشار اطالعات نیاز به توضیح، استدالل و تصهمیم گیهری خواههد  عدم ،کار و باشد و با این ساز
شفاف بهه اطهالع مهردم رسهیده و  شکل نیز به گیریواقع، حتی موارد غیرعلنی در رأی داشت. در

.(Benesch, 2019, p. 40) شودبارۀ آنها ارائه میتوضیحات کافی در
امهر و نائبهان مهردم در  الوکه - حقیقت در -دیگر، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس  سوی از
. کنهدسهلب مهی ابودن رأی آنها اساسا  کارکرد و معنهای نماینهدگی ر گذاری هستند، مخفیقانون

اند، چه ای که آنها انتخاب کردهاین است که بدانند نماینده رندباره داکمترین حقی که مردم در این
موضعی را از جانب آنها اتخاذ کرده است تا در صورت مخالفت با آن، بتوانند اعتراد خود را بهه 

براین، الزم دگی خود انتخاب نکنند. بنهااو اعالم کنند یا اینکه در انتخابات آینده دیگر او را به نماین
دهندگان خود اعالم کننهد تها آنهها آرا  و نظرات خود را به رأی - شفاف شکل به - است نمایندگان

تداوم نمایندگی او تصهمیم بگیرنهد. همچنهین بها ایجهاد  اساس آن بتوانند در مورد تداوم یا عدم بر
ههای مشهارکت گهذاری، زمینههختلهف قهانونکردن نظارت عمومی در ارکهان م شفافیت و فراهم

و باکیفیهت تهرتر، دقیه جامعو قوانین  شودمینفعان هر حوزه فراهم ینخبگان و متخصصان و ذ
هٔ   نه افزایش خواهد یافت.مقن   تری به تصویب خواهد رسید و کارآمدی قو 

اسهت کهه گرچهه  رسهد ایهنموافقان و مخالفان شفافیت آرا  به نظر مهی آنچه پس از بررسی ادلهٔ 
توجهی دارد، اما تبعات منفهی ایهن مسهئله نیهز نبایهد نادیهده  قابل هایی تشفافیت آرا  نمایندگان مز

مجلس این اسهت کهه نظهرات کارشناسهی خهود را در امهر  یک نمایندۀ ترین ومیفهٔ گرفته شود. مهم
سهبب شهود نماینهدگان  ،نهایت در ،بیان کند و اگر شفافیت آرا  - بدون واهمه و ترس -گذاری قانون

های فراوانهی بهه کهارکرد تواند آسیبآرا  خود را برای جلب رضایت عموم تغییر دهند، این مسئله می
باید تصهمیمات دشهواری  هابرخی موقعیتمجلس وارد کند. روشن است که نمایندگان مجلس در 

آنهها مصهالح کشهور را  کههسبب شود  بساچهها و نگرانی از واکنش مردم و رسانه بگیرندبرای کشور 
 دهندگان خود کنند. ّقربانی رضایت خاطر افکار عمومی و رأی

محدودی از آنها افکهار  شمار ندارد و تنها ها و لوایح وجودطرح البته، چنین حساسیتی در همهٔ 
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 انتشهار آرا  رسد که راهکار مناسب در مسئلهٔ براین، به نظر میکنند. بناعمومی را به خود جلب می
اند و آن انتشهار آرا  نماینهدگان نمایندگان، مسیری است که برخی کشورهای دیگر نیز آن را پیموده

گرفتن مصالح گوناگون است. در چنهین وضهعیتی در صهورتی کهه  نظر صورت انتخابی و با در به
نمایندگان مجلس و یا هیئت رئیسه مجلس تشخیص دهند که انتشار آرا  در یهک طهرح، تبعهات 

ل دیگر یکنند و اگر حساسیت افکار عمومی و یا دالپی ندارد، آرا  نمایندگان را منتشر می رمنفی د
کننهد. منفی شود، از انتشهار آن خهودداری مهی و پیامدهای سبب شود که انتشار آرا  دارای تبعات

رفت و گ نظر شفافیت آرا  در واحدی برای تمامی قوانین مجلس در زمینهٔ  توان نسخهٔ براین، نمیبنا
 گیری کرد.گرفتن تمامی ابعاد مسئله، در مورد انتشار آرا  نمایندگان تصمیم نظر با در الزم است

 گیرینتیجهبندی و جمع

شهوند کهه می ههای اخالقهی مواجههبا برخی چهالش - در فرایند وضع قانون - نمایندگان مجلس
اقسهام « تعهارد منهافع»اسهت.  تهرین آنههامههماز « تعهارد منهافع»رو شدن با موقعیت  روبه

با منهافع عمهومی اسهت.  مجلس نماینده ترین آن، تعارد منافع شخصی  گوناگونی دارد که شایع
راهکار شایع در کشورهای مختلف جهت مقابله با تعارد منافع، وضع برخهی قهوانین بازدارنهده 

ن نباشهد و جلوگیری از وقوع تعارد منافع از طری  وضع قهانون ممکه رسدبه نظر میاما است، 
گونهه  تعهارد منهافع، از ههر های خاص بروزموقعیتاخالقی نمایندگان است که در  این ومیفهٔ 

ی و حزبهی یهک مشارکت در رأی ی با منافع محل  گیری خودداری کنند. در مواردی نیز که منافع مل 
ه یک نماینده مجلس، اخالقی گیرد، ومیفهٔ می نماینده در تعارد قرار   سهتی اتوجه به منافع مل 

بهرای او دربرداشهته باشهد.  هاییهزینهه -و اجتمهاعی  سیاسهیبهه لحهاظ  -چه ایهن مسهئله  اگر
تبعات منفهی نباید از دارد، پی چه آثار مثبتی در اگر ،نمایندگان ایشفافیت در آر مسئلهٔ  ،نهایت در

ماینهدگان ن یانتشهار آرابهارٔه گیهری در تصهمیم بهتهر اسهت ،و به همهین دلیهل کردآن نیز غفلت 
 .گرفتن مصالح و اقتضائات صورت پذیرد نظر صورت موردی و با در به

 منابع فهرست

ت یم. ق آن *
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