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Abstract
After the process of codification of the Constitution, with all its complexities of
review, a number of unwritten procedures and rules are formed around each
principle of the Constitution or even separately which are occasionally appeared as
the conditions and bounds for the principle of the Constitution. Such rules are
sometimes so prominent and superior that are able to alter the competence of the
public authorities. Representing a true, precise image of constitutional system would
not be possible without explaining such rules. Therefore, a methodological
drawback can be indicated in the current description of the Constitution. Moreover,
considering this issue is important in the sense that it can enlighten the more
profound layers of the Constitution of Islamic Republic of Iran, resulting in a better
recognition of this Constitution. In the present study, one of the unwritten principles
of the Constitution of Islamic Republic of Iran, named Supreme Council of the
Cultural Revolution, is investigated. The process of formation and development of
the council is explored. The condition in which the council was established as well
as the story of its setting, despite the challenges, is described.
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شورای عالی انقالب فرهنگی؛ نمونهای از یک اصل نانوشتۀ
قانون اساسی؟
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
*

سید ناصر سلطانی

چکیده
پس از تدوین قانون اساسی بهخصوص با دشواری بازنگری بهتدریج رویهها و قواعدد نانوشد های
در اطراف هر اصل یا مس قل از اصول قانون اساسی شکل میگیرد که همچون قیود و حددودی
بر اصل قانون اساسی ظاهر میشوند .این قواعد نانوشد ه گداچ اندان خ یدر و مم ازندد کده در
صالحیت قوای حکومت تغییر میدهند .اما اون این قواعد نانوش هاند و در قانون اساسی نوش ه
نیامدچاند ،نویسندگان ک ابهای حقوق اساسی در توضیح اصدول قدانون اساسدی ایدن قواعدد را
م العه نکردچ و به تعریفی شکلی از قانون اساسی بسندچ میکنند و بدینترتیب این موضدوعا
را از دایرۀ مسائل حقوق اساسدی خدار میکنندد .درحالیکده بددون توضدیح اندین قواعددی
نمیتوان تصویری درست و دقیق از نظام حقوق اساسی ارائه داد .بندابراین از ایدن نظدر ایدرادی
روششناخ ی به تعریف صوری ایشان از حقوق اساسی وارد اسدت .در ایدن مقالده یکدی از ایدن
اصول نانوش ۀ حقوق اساسی ایران را بررسی میکنیم .نحوۀ شکلگیری و تکامل آن را میکاویم.
توضیح خواهیم داد که شورای عالی انقالب فرهنگی در اه شرای ی تأسدیس و سدسس هدر روز
جایگاچ آن ،با وجود االشها ،مس قر شد .برای آنکه این شورا ب واند در مقام یک اصدل نانوشد ه
ظاهر شود ،اه شرای ی را باید رعایت کند؟

کلیدواژگان
اصول نانوش ۀ قانون اساسی ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،قانون اساسی نوش ه ،قانون اساسی نانوش ه.
* اس ادیار گروچ حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاچ تهران ،قم ،ایران.
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مقدمه
به موجب اصل  58قانون اساسی «اعمال قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است که از
نمایندگان مردم تشکیل میشود» .همچنین بنابر اصل « 71مجلس شدورای اسدالمی در عمدوم
مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع نماید» ،عالوچبدر اینهدا طبدق صددر
اصل « 85سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست .مجلس نمیتواند اخ یار
قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند» .در کنار ایدن تصدریحا قدانون اساسدی نوشد ه
بهتدریج شورای عالی انقالب فرهنگی ایجاد شد و این صالحیت عام برخاس ه از قدانون اساسدی
نوش ه را با عبارا ذیل مقید کرد .این عبارا بهتدریج همچدون اصدلی نانوشد ه ظداهر شددند.
نق ۀ عزیمت این اصل نانوش ه مب نی بر جملهای از رهبر فقید انقالب بود که گف ده بودندد :بده
«ضوابط و قواعدی که شورای عالی انقالب فرهنگی وضع مینماید باید ترتیب آثدار دادچ شدود»
(مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.)171 :1368 ،
این رویکرد در سالهای بعد و در گف ارهای رهبری نیز تداوم یافت و سسس در گدام بعددی
شورای نگهبان مصوبۀ مجلس را بهدلیل مغایر با مصوبا شدورای عدالی انقدالب فرهنگدی رد
کرد .در اینجا تحوالتی که شورای عالی انقالب فرهنگی از آغاز نظام جمهوری اسالمی طی کردچ
بود ،وارد مرحلۀ جدیدی شد و با اعالم انین موضعی از سوی شورای نگهبدان جایگداچ شدورای
عالی انقالب فرهنگی در نظام حقوق عمومی بحثهایی را در پی داشت .در این مقالده بده یکدی
دیگر از بحثهای مربوط به این موضوع که تاکنون کم ر بدان توجه شدچ است ،میپدردازیم .در
آغاز بحث باید یادآوری کنیم که بحث ما در اینجا مربوط به رد یا تأییدد شدورای عدالی انقدالب
فرهنگی نیست که در قانون اساسی نوش ه شناخ ه نشدچ است .بیتوجهی به این نک ه میتواندد
سوءبرداشتهایی از بحث در پی داش ه باشد .بهعالوچ من ق حقدوق اساسدی و مشدروطهخواهی
نمیتواند قدرتی بدون نظار و پاسخگویی اع ا و نهادهای قانون اساسی را با نهادهای خدار از
آن تحدید کند .بنابراین بحث ما نه مربوط به هنجار حقدوقی (مقدام تجدویز) ،بلکده مربدوط بده
واقعی ی سیاسی (مقام توصیف) است که در میان نهادهای قانونی کشور نقش ایفا میکند.
شورای عالی انقالب فرهنگی از نهادهای مهم نظام سیاسی جمهوری اسدالمی ایدران اسدت.
این نهاد در وضعی ی نقشی عمدچ در ساخت تصمیما فرهنگی ایران بازی میکند کده قدانونی
برای رسمیت دادن به آن تصویب نشدچ و ح ی در بازنگری قانون اساسدی نیدز ،ضدرورتی دیددچ
نشدچ است تا در م ن قانون اساسی نوش ه در شود .قانون عادی خاصدی هدم بدرای تشدکیل و
تأسیس و شرح وظایف و مأموریت آن وضع نشدچ ،ولدی در ضدمن برخدی از قدوانین عدادی بده
رسمیت شناخ ه شدچ است (مهرپور .)466 :1387 ،با وجود این ،ذکری به میان نیامددن از ایدن
نهاد در م ن نوش ۀ قانون اساسی مانع از این نیست که آن را ،در نظام حقدوقی سیاسدی ایدران،
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نهاد مؤثر و قدرتمندی ندانیم ،بلکه این نهاد نقش مهمدی در سیاسد گذاریهای فرهنگدی ایفدا
میکند و ح ی صالحیت نهادهای مهم قانون اساسی مانند قوۀ مقننه و مجریه را در موضدوعا
فرهنگی تحدید و تضییق میکند و از این حیث است که این شورا را بهعنوان یکدی از نهادهدای
اساسی  .ا .باید بررسی کرد .از سوی دیگر باید توجه داشت که صرف ان شار مصوبا مربوط به
شورای عالی انقالب فرهنگی به تلقی آن بهعنوان اصل نوش ۀ قانون اساسی منجر نخواهدد شدد،
اراکه بحث ما بر پایۀ م ن مصوب قانون اساسی در همهپرسی اس وار شدچ است و بندابراین هدر
اصلی خار از آن نانوش ه خواهد بود.
مراجعه به ک ابهای حقوق اساسی و اداری  .ا .ایران هم نشان میدهد که برخی حقوقددانان
حقوق اساسی1و همۀ حقوقدانان حقوق اداری ایران2این نهاد را بهعنوان یکی از موضدوعا حقدوق
اساسی و اداری ایران بررسی کردچاند .توجه به ایدن نهداد بدهعنوان یکدی از موضدوعا در هدای
حقوق اساسی و اداری ایران و اخ صاص عنوانی از این در ها به این موضوع خود دلیل مهمی ،در
کنار سایر دالیل ،بر جریان این نهاد در زندگی حقوقی و سیاسی است و ازاینرو از دید نویسندگان
ک ابهای درسی حقوق اساسی و اداری ضرور داش ه تا به انین نهداد واقعدی پرداخ ده شدود و
صالحیتهای آن در در های حقوق اساسی و اداری بررسی شوند ،اراکده در غیدر ایدن صدور
حقوقدان آیندچ شناخت صحیح و کاملی از نظام حقدوق عمدومی کشدور نخواهدد داشدت .بدهدلیل
همین الزام است که این نهاد بهخصوص در در های حقوق اداری بررسی میشود.
بررسی ک ابهای حقوق اساسی  .ا .ایران نشان میدهد کده بیشد ر ک ابهدای ایدن حدوزچ
عنوان مس قلی به شورای عالی انقالب فرهنگی اخ صاص ندادچ و آن را بررسدی نکردچاندد .بدهنظر
میرسد کنار گذاش ن این بحث در یک ک اب حقوق اساسی ناشی از یک روششناسی و تعریدف
صوری در م العۀ موضوعا حقوق اساسی بودچ است؛ یعنی از آنجا کده در مد ن قدانون اساسدی
شکلی د و نه ماهوی د اصلی مربوط به شورای عالی انقالب فرهنگی وجود ندارد ،ازاینرو محملدی
برای بررسی آن در ک ابهای حقوق اساسی نیست و بنابر تعریفی صوری از موضوع بحدث خدار
است .درحالیکه دس ۀ دیگر از ک ابهای حقوق اساسدی ،در صدفحاتی هراندد کوتداچ ،بده ایدن
موضوع پرداخ هاند .در هیچیک از این دو دس ه ک اب حقوق اساسی  .ا .ایران توضدیحی دربدارۀ
علت بررسی یا عدم بررسی این موضوع ارائه نشدچ است .در ک ابهای دس ۀ دوم تنها گف ه شددچ
 .1از مؤلفان ک ابهای حقوق اساسی  .ا .منابع زیر شورای عالی انقالب فرهنگی را بررسی کردچاند:
مهرپور466-467 :1387،؛ نجفی اسفاد و محسنی .444-446 :1386 ،ک ابهای زیر این موضوع را
بهعنوان موضوع حقوق اساسی ایران بررسی نکردچ و توضیحی دربارۀ علت عدم م العه بیان نکردچاند:
هاشمی1393 ،؛ محمدی گرگانی1393 ،؛ شعبانی1374 ،؛ غمامی1390 ،؛ ملک افضلی اردکانی.1391 ،
 .2ک ابها و جزوا حقوق اداری زیر شورای عالی انقالب فرهنگی را بررسی کردچاند :امامی و اس وار
سنگری103-110 ،1393 ،؛ امیرارجمند (.)1378
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است« :ماهیت حقوقی و اع بار مصوبا آن در اصل مب نی بر مفهوم قانونگذاری در نظام حقوقی
ایران است  ....مشروعیت اینگونه قوانین اساساً مب نی بر مشروعیت نظام است و ریشه در مفهوم
والیت دارد» (نجفی اسفاد و محسنی .)444 :1386 ،این تعبیر اگراده در جهدان اندین فکدری
قابل فهم است ،اما در مقام توضیحی حقوقی دقیق و روشن نیست و حدود و ثغور واضحی نددارد
و یک نظام حقوقی نمیتواند بدون سازوکار و حدود مشخصی این فکر را بسذیرد .بهعالوچ عبدار
«اینگونه قوانین اساساً مب نی بر مشروعیت نظام اسدت» ،ابهدام و اشدکال بیشد ری دارد .اندین
توضیحی برای یک نهاد اساساً حقوقی نیست و انین زبانی ،زبان حقوق نیست .ابزارهدای حقدوق
مفاهیم باریک و ظریفاند و به یاری انین ابزارهایی نظام حقوقی سامان یاف ه است.
اصول نانوش ۀ قانون اساسی فصلی در م العا حقوق اساسی است که نظریۀ حقوق اساسی
در ایران به آن بیتوجه است و در توضیح قانون اساسدی بده آن نظدر نددارد و همدین اهمدال و
بیال فاتی موجب نابسامانی در نظریۀ حقوق اساسی ایران شدچ است .اگراده پدیش از ایدن نیدز
برخی نویسندگان حقوق اساسی ،گذرا ،به این موضوع اشدارچ کدردچ و نوشد هاند« :سدادچانگارانه
خواهد بود اگر انین فرض کنیم که مح وای حقوق اساسی به قانون اساسی خ م خواهد شد ...
نمیتوان نقش نهادهای سیاسی مؤثر در ساخ ار کشور را کده واجدد اوصداف حقدوقی و الزامدی
هس ند و قوانین اساسی بندر آنها را مدورد تصدریح قدرار میدهندد ،منکدر شدد» (کدخددایی،
 ،)22 :1393اما هیچیک از ایشان با بررسی مدوردی و بحدث دربدارۀ آنهدا مشدکال و اهمیدت
نظریشان را تذکر ندادچاند .از سوی دیگر ،این مفهوم پیچیدچ و بغرنج است و نمیتدوان بیپدروا
در رد یا تأیید آن سخن گفت یا هر موضوعی را ذیل انین بحثی آورد .در انین شرای ی و در
مواجهه با انین موضوعی میبایست جانب اح یاط را نگهداشت تا مبدادا نظدام حقدوق اساسدی
آسیب ببیند .با انین مآلاندیشی و حزمی باید به سراغ بحث رفت.
به نظر در غیاب انین درک نظدری از بحدث ،گداهی توضدیحا در اطدراف اندین اصدول
نانوش های نارسا بودچ و همۀ وجوچ موضوع را تبیین نکردچ است .همچندین ایدن نهادهدا هدم در
رویههای خود در جریان اس قرارشان شفاف و پیشبینیپذیر نبودچ و بر دامنۀ ابهامها افزودچاندد،
بهطوریکه برای مثال جایگاچ مصوباتشان در سلسلهمراتب هنجارهدای حقدوقی معلدوم نبدودچ و
نوسانا شدیدی داش ه است.
شورای عالی انقالب فرهنگی اگراه جایگاهی در قانون اساسی نوش ه ایدران نددارد ،یکدی از
نهادهای حکوم ی مؤثر در تمشیت امور فرهنگی کشور است و از این نظر در عمل و در ساخ ار
حقیقی قدر نقش ایفا میکند و از این نظر باید بهعنوان یکی از نهادهای اساسی ایران توضیح
دادچ شود .بنابراین از این دیدگاچ خ اب این شورا بده «نهداد قانونگدذاری غیرقدانونی» (شدریف،
 )214 :1384یا «نهادی که مردم آن را بهعنوان نهاد قانونگدذار برنگزیدچاندد» (شدریف:1384 ،
 ،)215از دیدگاچ نظریۀ حقوق اساسی قابل ان قاد است.
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بنابراین در توضیح و تبیین انین نهادی نمیتوان بهسادگی انین توصیفی از آن کرد .بیان
مذکور دربارۀ شورای عالی انقالب فرهنگی وجوهی از این نهاد را نادیدچ گرف ه است کده بدهنظر
میرسد نظریۀ حقوق اساسی ایران بهدلیل برخوردار نبدودن از درکدی از اصدول نانوشد ۀ قدانون
اساسی انین نظری دادچ است .حقوق اساسی ایران تا زمانیکه شجاعت رویارویی با این مسائل
«واقعی» را نداش ه باشد و با انان عباراتی اشم بر آن ببندد و پیوسد ه بدر طبدل هنجارهدایی
بکوبد که دیری است صدایی از آن برنمیخیزد راچ بهجایی نخواهدد بدرد .بدرای گشدودن راهدی
بهسوی م العۀ این موضوعا «در» قانون اساسی باید نظریهای جست که ب واند این موضدوعا
را ذیل من ق قانون اساسی هضم و جذب کند .انان توصیفهایی دربارۀ شورا ایزی جز پداک
کردن صور مسئله و گریز از رویارویی با آن نیست ،بنابراین حقوق اساسی ایران باید برای این
وضعیت «واقعی» اندیشیدچ باشد و نظریهای برای آن تدارک کند تا ب واند از این وضدع اب ددایی
خار شود و من ق حکومت قانون را بر همۀ نهادها ایرچ کند.
اما نهاد نگهبان قانون اساسی در مواجهه بدا مصدوبا اندین نهدادی و نسدبت آن بدا مصدوبا
مجلس با وظیفۀ دشوار و پیچیدچتری مواجه است .این موضدوع نیدز از مسدائل بغرنجدی اسدت کده
شورای نگهبان در ایران ،در غیاب درکی نظری از قانون اساسی ،ن وانس ه راچحلدی بدرای آن بیابدد و
در یکی از نظریا خود ،که در ادامه بررسی خواهیم کرد ،بدر اغ شداش مفهدومی و آشدف گی درک
نظام حقوقی دامن زدچ است .علت پیچیدگی موضوع برای شورای نگهبان این است کده مبندایی در
قانون اساسی نوش ه برای شورای عالی انقالب فرهنگی ندارد و در غیاب انین مس ندی این نظدر را
دادچ است .درحالیکه در موارد مشابه ،که فاقد مبنای قدانون اساسدی بدودچ ،از ورود بده موضدوع ابدا
داش ه و پرهیز میکردچ و نهادهایی که موضوع را پیگیری میکردند ،به رهبری ارجاع میدادچ است.
از آنجا که نظام آموزش حقوق اساسی در ایران اساساً درکی از این دسد ه از قواعدد نددارد و
ن وانس ه پیشاپیش بحثی دربارۀ نسبت نهادهای مندر در قانون اساسی نوشد ۀ کشدور بدا ایدن
دس ه از قواعد طرح کند ،ازاینرو هنگامیکه بحثی در ایدن موضدوعا میدان نهادهدای قدانونی
کشور پیدا میشود ،حیر و سرگردانی این نهادهدا بدرمال میشدود کده در مواجهده بدا اندین
وضعی ی هیچ مبنای روشنی ندارند ،بنابراین اظهارنظرهدایی میکنندد کده مبندایی در پدس آن
نیست .بنابراین در خصوص این مصوبۀ مجلس نیز ،اون نظریۀ حقوق اساسی ایدران پیشداپیش
پاسخی تدارک ندیدچ و بحثی را م رح نکردچ بود ،ازایدنرو شدورای نگهبدان در خدأ نظدری بدا
انین موضوعی مواجه شد که ماهی ی م فاو از قواعد نوش ۀ قانون اساسی داشد ند .در غیداب
انین مبنای نظری شورای نگهبان بیپروا وارد این موضوع شد و در مقام نگهبان و مفسر قانون
اساسی در خصوص موضوعی اظهارنظر کرد که رد پا و نشانی از آن در م ن قانون اساسی نبدود.
این مورد یکی از وجوچ بحرانی است که در غیاب بحث دربارۀ انین موضوع مهمی دامن نظریدۀ
حقوق اساسی ایران را گرف ه است.
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از دیدگاهی که ما در اینجا بحث مدیکنیم ،اندین اظهدارنظری از سدوی شدورای نگهبدان،
بحرانی در نظریۀ حقوق اساسی ایران را برمال کرد که در فقدان شناخ ی از این دسد ه از قواعدد
حقوق اساسی نمیتواند اظهارنظری صحیح کندد .صدرفنظر از ان قداداتی کده در خصدوص ایدن
موضوع به شورای نگهبان شدچ و ما جز به ضرور روششناخ ی به آنها باز نخواهیم گشت ،امدا
از دیدگاچ این مقاله ان قاد اصلی م وجه نظریۀ حقوق اساسی در ایران است که به انین موضوع
مهمی بیتوجه بودچ و انین غفل ی به انان اظهارنظرهای آشف های انجامیدچ است.
اذعان به این نک ه که صالحیت وضع قانون منحصر بده مجلدس اسدت و هدیچ نهدادی جدز
مجلس حق قانونگذاری ندارد و «انانچه یکی از نهادهای حکوم ی در این حصدر رخنده ایجداد
کند ،مشروعیت قانونی مصوبا آن به موجب قانون اساسدی مدردد میگدردد» (شدریف:1384 ،
 ،)214علیاالصول درست است ،اما از دیدگاهی که در این مقاله بحث میکنیم ،انین تعبیدری
گویای همۀ حقیقت نیست .این بیان از این نظر که قانون اساسی را محصور و منحصر در قدانون
اساسی نوش ه میکند و اصول نانوش ۀ قانون اساسی را نادیدچ میگیدرد ،نارساسدت و بخشدی از
واقعیت را بدون توضیح رها میکند .حقوق اساسدی تنهدا مقدام بایدد نیسدت و همانطورکده در
شاخههای دیگر حقوق نقش عرف و رویۀ عملی یا قضایی اهمیدت دارد ،در حقدوق اساسدی نیدز
باید قواعد عرفی و رویۀ عملی با م ون نوش ه توضیح دادچ شود.
در برخی مقاال نوش هشددچ دربدارۀ شدورای عدالی انقدالب فرهنگدی ،در ان قداد از توسدعۀ
صالحیتهای آن گف هاند« :آموزۀ قانون اساسی مُلهم از حصر قانونگذاری در مردم اسدت ،پدس
مداخلۀ هر نهاد غیرمن خب در این امر که مبین خلل در این حصر است ،با آموزچهدای رایدج در
قوانین اساسی الف ی نددارد» (شدریف .)216 :1384 ،اندین تعبیدری از دیددگاهی واقعگرایانده
صحیح نیست و گزارچای تجویزی است1.باید دانست که حقدوق اساسدی و حقدوق زنددچ در هدر
 .1مقصود ما از کاربرد تعبیر واقعگرایی ترسیم نظام حقوق اساسی به شیوچای واقعنگرانه و کم ر آرمانی است .این
کاربرد ح ی از تعبیر فلسفی آن دور نیست که بنابر آن مفاهیم موجود در یک گف مان اموری را که واقعاً در
این جهان وجود دارد ،نشان میدهد .بدون آنکه بخواهیم انین دیدگاهی در نظریۀ حقوق اساسی ایران را به
هر دیدگاچ دیگری ،در جهان ،فروبکاهیم یا عیناً و طابق النعل بالنعل همان فکر بدانیم ،باید بگوییم که با این
وجود انین دیدگاچ مخ اری ،از مک ب واقعگرایی حقوقی آمریکایی نیز دور نیست؛ اراکه واقعگرایان حقوقی
آمریکایی مع قدند آرا و تصمیما دادگاچها بیش از آنکه تابع احکام موجود در قوانین و مقررا باشد ،تابع
ترجیحا سیاسی یا پیشداوریهای آنان بود .ح ی برخی از ایشان مع قد بودند که احکام حقوقی هیچگاچ
نمیتوانند ن یجۀ دعاوی خاص را تعیین کنند یا دستکم در بیش ر دعاوی دشوار انین است و ( ...بیکس،
 .)376-370 ،1393در بحث حاضر نیز ادعای ما این است که نخست در فهم حقوق اساسی نمیبایست به
احکام قانون اساسی بسندچ کرد و برای شناخت مبادی واقعی حلوفصل مسائل حکومت از ظواهر قانونی فراتر
رفت و سسس کوشید تا این رویههای جاری را در قالب نظریۀ حقوق اساسی انسجام بخشید.
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شاخهای از حقوق الزاماً من بق با م ن نوش ۀ قانون نیست و گاهی فاصلهای میان این دو وجدود
دارد و حقوق موضوعه د به تعبیر رنه کاپی ان د نمیتواند به توضیح این فاصله بیتوجده باشدد و
به نام آنکه این فاصله و این واقعیت در قانون اساسی نوش ه نیامدچ اسدت ،بدر آن اشدم ببنددد.
بهنظر میرسد انین تصویری از قانون اساسی اهرچای غیرواقعی از حقدوق اسدت کده از عهددۀ
درک واقعیا جاری و فاصلۀ میان م ن و واقعیت برنمیآید و در ن یجه راهی به پیش نمیتواند
باز کند (کاپی ان.)369 :1396 ،
ادعای اینکه شورای عالی انقالب فرهنگدی در قانونگدذاری بدا مجلدس شدریک شددچ و ایدن
مشارکت را قانون اساسی به رسمیت نشناخ ه و این نهاد نظم من قی مندر در قانون اساسدی
را در معرض تهدید قرار دادچ و اصل  56را از مح وای مح رم و مقد خدود تهدی کدردچ اسدت
(شریف ،)220 :1384 ،بحثی است که با توجه به من ق قانون اساسی و رویکدرد پوزی یویسد ی
صحیح است .اما این همۀ حقیقت نیست و نک های که از دیدد اندین رویکدردی دور میماندد و
نمیتواند در ادامۀ انین داوریای ،توضیحی برای فهم آن عرضه کند ،این است که نظام حقوق
اساسی ایران را نمیتوان در غیاب فهم روابط نهادهدای نانوشد ۀ قدانون اساسدی شدناخت و بده
ضرور باید توضیحی دربارۀ آنها ارائه داد .حقوقدان حقوق اساسی نمیتواند در بر عا قواعدد
نوش ه بنشیند و هر آنچه را که نانوش ه است ،غیرمشروع و غیرقدانونی بخواندد .ایدن رویکدرد در
حقوق اساسی واقعی نیست .انین رویکردی میتواند مشابه رویکرد حقوقدان حقدوق مددنی یدا
کیفری باشد که به عرفها ،رویۀ دادگاچها و مجریان قانون اهمیت نمیدهد و پیوسد ه بدر مد ن
قانون اصرار و پافشاری میکنند.
از زاویۀ این دیدگاچ به نظام حقوق اساسی ،داوری دربارۀ نهادهای هدر کشدوری نبایدد تنهدا
مع وف به قانون اساسی نوش ه باشد ،بلکه ساخت حقیقی قدر و اصول نانوش ۀ قانون اساسدی
را نیز باید در شناخت نظام حقوق اساسی لحاظ کرد .بنابراین بیدان اینکده« :انانچده کشدوری
دارای قانون اساسی باشد  ...و قانونگذاری در انحصار قوۀ مقننه قرار گرف ه باشدد ،هدیچ نهدادی
حق مشارکت در امر قانونگذاری نخواهد داشت و مصوبا هیچ نهادی غیر از قوۀ مقننده عندوان
«قانون» به خود نخواهد گرفت» (شریف .)216 :1384 ،انین درکی از حقوق غیرتاریخی است
و ازاینرو از یک سو غیرواقعی و نامن بق با حقایق بیرونی است و از سوی دیگر با مفهوم قدانون
اساسی ناسازگار است .قانون اساسی نوش ه اگر ن واند ساخت حقیقی قدر یا تدوازن نیروهدا را
انانکه هست نشان دهد ،انین فاصلهای میان م ن نوش ه و رویۀ نانوش ه را توسعه خواهد داد.
تضاد و نارسایی این دیدگاچ آنگاچ به او خواهد رسید که اندین کسدانی در کسدو مشداور
حقوقی مقاما کشوری ظاهر شوند .در این مقام خواهند دید که در پیشنهاد انین مشاورچهایی
به مقاماتی مانند رئیسجمهور یا رئیس مجلس موضع ایشان تا اه حد غیرواقعدی و غیرمسدموع
است .ح ی انین پیشنهادهایی در این جایگاچ میتواند بحرانهایی در قوای حکومت ایجاد کندد.
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بنابراین بار دیگر این نک ه را یادآوری میکنیم که رسالت حقوقدان حقوق اساسی این اسدت کده
ح ی در مقام مشاور حقوقی ارکان دولت فاصلۀ میان نظر و عمل حقوقی را کم کندد و نده آنکده
بهسبب وجود انین فاصلهای از واقعیت موجود عزل نظر کردچ و بر مُر قانون اصرار کند.
توجه به این مفهوم از قانون اساسی از این حیث که ما را به الیدههای زیدرین نظدام حقدوق
اساسی آگاچ میکند نیز اهمیت دارد .اصرار و تأکید بر م ن نوش ۀ قانون اساسی مدا را از درک و
تحلیل صحیح نظام حقوق اساسی ایران عاجز کردچ و آن را به امور شکلی و ظداهری فروکاسد ه
است .توجه به انین سد حی از موضدوعا حقدوق اساسدی بده مدا امکدان خواهدد داد تدا بده
ساخ ارهای کارامدتری برای برقراری حکومت قانون بیندیشیم.
قانون اساسی نوش ه هر اندازچ هم که بخواهد «نظمی من قی» برقرار کند و «قدوۀ مقننده را
نیز به اس ناد اصل  58و  71در همان روندد من قدی در جایگداچ خدویش قدرار دهدد» (شدریف،
 ،)218 :1384ب داز هددم فاصددلۀ میددان قددانون اساسددی نوش د ه و تحددوال تددوازن نیروهددا کدده
جابهجاییهایی در حدود صالحیت نهادها ایجاد میکند ،به بر هم زدن این نظم و من دق اولیدۀ
موردنظر مجلس مؤسسان منجر خواهد شد .اساساً تصور «نظمدی من قدی» از قدانون اساسدی و
ح ی از نظام حقوقی تصور صحیحی نیست و نظام حقوقی بنابر اق ضائا و امکانا خود پدیش
میرود و این حرکت همیشه «من قی» و «منظم» نیست .نظریۀ حقوق اساسی بایدد در اندین
شرای ی ب واند توضیحی برای این فاصله ارائه کند و به نظر ما این توضدیح غیدر از پیمدودن راچ
سهل و سادۀ نفی صالحیت و مشروعیت نهادهای جاری است که در قانون اساسی نوش ه حضور
ندارند .بهنظر میرسد که از «گذرگاچ» تنگ قواعد نانوش ۀ قانون اساسی باید «جریدچ» و گزیددچ
رفت و راچ پیش روی ما در این موضوعا اندان فراخ نیست کده ب دوانیم بهسدادگی در رد یدا
تأیید آن سخن بگوییم.
در ادامۀ بحث خ وط اصدلی زمیندهها و پیشدینۀ تداریخی پیددایش شدورای عدالی انقدالب
فرهنگی نشان دادچ خواهد شد .توجه به انین سابقهای به فهم به ر بحث کمک خواهد کدرد و
در البهالی این توضیحا و حوادث تاریخی اندکاندک نشانههای سر برآوردن قاعدچای نانوش ه
را خواهیم دید .توجه به سابقۀ تاریخی گونهای از شناخت عناصر مش رک این دس ه از قواعدد را
به ما خواهد داد تا ب وانیم وضدعیتهای مشدابه را نیدز در آینددچ پیگیدری کندیم و اگدر قواعدد
نانوش های نیز امروز و در آیندچ در حال شکلگیری هس ند ،بشناسیم.

زمینهها و زمزمههای پیدایش یک اصل نانوشته
در پی فعالیت گروچهای سیاسی در دانشگاچها ،رهبر فقید انقالب پیام  23خرداد  1359را صادر
کردند و این پیام نخس ین مقدما این اصل نانوش ه را فدراهم سداخت .امدا پدیش از ایدن هدم
وضعیت دانشگاچها مورد توجه رهبر انقالب بود و ایشان در پیدام ندوروزی فدروردین  59از لدزوم
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انقالب اساسی در همۀ دانشگاچها صحبت کردچ بودند .ح ی در این فاصله شورای انقالب نیدز دو
مصوبۀ مرتبط با این موضوع تصویب کرد .این توضیحا و گاچ جزییا تحوال را از این حیدث
میآورم تا به زمینه و پیشینۀ خلق یک اصل نانوش ۀ قانون اساسی اشارچ کدنم و خواننددۀ اهدل
نظر باید در معنا و وزن سیاسی این رف ارها و گف ارهدا در مد ن زمدان سدیر حدوادث ،بدهعنوان
پش وانۀ تولد یک اصل نانوش ه ،تعمق و تأمل کند .این حوادث از این نظر یادآوری میشدوند تدا
نشان دادچ شود که یک اصل نانوش ۀ قانون اساسی در انین فضایی پیدا میشود.
پس از حوادث دانشگاچ تبریز که طی آن همۀ اتاقهای تحت تصدرف گروچهدای دانشدجویی
تخلیه شد ،این واکنشها در سراسر کشور ادامه یافدت تدا اینکده راهسیمدایی بزرگدی در تهدران
بهسوی دانشگاچ به راچ اف اد .راهسیمایان اعدالم کردندد کده دانشدگاچها از گروهکهدا (گروچهدای
نظامی مخالف نظام) پاک شدچ و آمادچاند تا زمینۀ انقالب فرهنگی را فدراهم کنندد .پدس از آن
شورای انقالب از  15خرداد دانشگاچها را تع یل کرد و در  23همان ماچ پیام رهبر فقید انقدالب
صادر شد .در بخشی از این پیام گف ه شددچ بدود ...« :از دسد اوردهای دانشدگاچ بدهخوبی ظداهر
میشود که جز معدودی م عهد و مؤمن که علدیرغم خواسدت دانشدگاچها در خددمت کشدور و
اسالم بودند ،دیگران جز ضرر و زیان ایزی برای کشور ما به بار نیاوردند و ادامۀ این فاجعه کده
معاالسف خواس ۀ بعضی گروچهای وابس ه به اجانب است ،ضربهای مهلک به انقدالب اسدالمی و
 .ا .وارد خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتی خیانت عظیم بر اسالم و کشور اسدالمی اسدت.
بر این اسا به حضر آقایان  ....مسدئولیت دادچ میشدود تدا سد ادی تشدکیل دهندد و بدرای
برنامهریزی رش ههای مخ لف و خطمشی فرهنگی آیندۀ دانشگاچها براسا فرهندگ اسدالمی و
ان خاب و آمادچسازی اساتید شایس ۀ م عهد و آگداچ و دیگدر امدور مربدوط بده انقدالب آموزشدی
اسالمی اقدام نمایند .»...
س اد انقالب فرهنگی با این پیام شروع به کار کرد و اقداماتی مانندد بازگشدایی دانشدگاچها،
تغییر و اصالح مح وای برخی ک ابهای دانشگاهی ،تأسیس جهاد دانشگاهی ،بررسی صدالحیت
علمدی و سددوابق سیاسددی اعضددای هیددأ علمدی دانشددگاچها ،جددذب هیددأ علمدی ،راچاندددازی
دانشگاچهای جدید و مواردی از این دست انجدام داد .در مدرداد  1361هیدأ وزیدران «الیحدۀ
تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی» را تصویب کرد و با قید یک فوریت به مجلس فرس اد .اما
مجلددس دربددارۀ ایددن الیحدده تصددمیمی نگرفددت و سد اد انقددالب فرهنگددی در همددان وضددع بدده
فعالیتهایش ادامه داد .این اولین تالش برای اع ای جایگاهی قانونی به شدورای عدالی انقدالب
فرهنگی بود که بین یجه ماند .در نهایت ،رهبر فقید انقالب در  19آذر  1363با صددور فرمدانی
تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی را اعالم کردند .در بخشی از این فرمان آمدچ است:
« ...اگر با دقت ریشهیابی کنیم ،آنچه بر ملت ما گذشد ه و اکندون میگدذرد ،ح دی جندگ
تحمیلی سراشمه از دانشگاچ غربزدچ و م خصصان غیرم عهد و وابسد ه گرف ده اسدت .معهدذا
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قشر م دین انقالبی اعم از اساتید م عهدد و معلمدان وطنخدواچ اسدالمی و دانشدجویان انقالبدی
موظفاند با هوشیاری بدون غفلت از این مسئله به دانشگاچها و مدار و آنان که هندوز خدواب
رژیم سابق را میبینند و رویههای فرهنگ شرق و غرب را در سر میپرورانند ،اجازچ ندهندد کده
خار از در موظف خود به صحبتهای انحرافی بسردازند و در صورتی که نصیحت بر آنان اثدر
نداشت ،به شورای عالی انقالب فرهنگی ...اطالع دهند  .....برای هراه بارورتر شددن انقدالب در
س ح کشور تقویت این نهاد را الزم دیدم .بدین جهت عالوچ بر افدراد سد اد انقدالب فرهنگدی و
روسای مح رم قوای سهگانه ،حجج االسالم آقای خامنهای و آقای اردبیلی و آقای رفسدنجانی و
همانین جناب حجتاالسالم آقای مهدوی کنی و آقایان سدید کداظم اکرمدی وزیدر آمدوزش و
پرورش و  ...را به آنان اضافه نمودم .» ...
در اسناد مذکور دو نک ۀ مهم از دیدگاچ پدیدار شدن اصدول نانوشد ۀ قدانون اساسدی وجدود
دارد؛ نخست ،در نامۀ رهبر فقید انقالب نکاتی آمدچ که نشاندهندۀ ضرور انین نهادی بدرای
بقای نظام جدید است .در این نامهها از تأسیس شورای انقالب فرهنگی با تعابیری مانندد بدرای
جلوگیری از «ضربهای مهلک به انقالب» و ممانعت از «ادامۀ این فاجعه» که سهلانگاری دربارۀ
آن «خیانت عظیم بر اسالم و کشور» است و برای «بارورتر شدن انقالب» یداد شددچ اسدت کده
«تقویت این نهاد» را ضروری میسازد .این تعابیر نشاندهندۀ عزم نظدام جدیدد بدرای تأسدیس
انین نهادی است که کارکردهای آن برای حیا و بقدای نظدام جدیدد نداگزیر اسدت .دوم ،در
فرمان تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی مقاما و رؤسای قوای رسمی کشور نیز به اعضدای
این شورا اضافه شدند .افزودچ شدن این مقاما رسمی به ترکیب شورا از دیدگاچ پیدایش اصدل
نانوش ۀ قانون اساسی اهمیت دارد .حضور رؤسای قوای سهگانه و مقاما دیگر نقش مهمدی در
پیوند این شورا بدا سداخ ار قدانونی کشدور دارد و از یدک سدو وسدیلهای بدرای اع بدار دادن بده
تصمیما و مصوبا آن است و از سوی دیگر مشروعیت قانونی قوای سهگانه را بده آن من قدل
میکند .این دو عامل با همدیگر شرایط بس ه شدن ن فۀ اولیۀ یک اصل نانوش ۀ قانون اساسدی
را فراهم میکنند .در نمونهای مانند شورای عدالی انقدالب فرهنگدی عوامدل دوگاندۀ مدذکور در
پیدایش آن نقش داش ه است .همین نمونه نشان میدهد که اصول نانوشد ۀ قدانون اساسدی بده
ساخ ار قانون اساسی بیتوجه نیس ند و از سوی دیگر قواعدد نانوشد ه هدر جهدتگیری داشد ه
باشند ،بهنوعی ظرفیت و ماهیت نظام حقوق اساسی یک کشور را برمال میکنند و از این حیدث
نمونههای بسیار خوبی برای شناخت ماهیت یک نظام سیاسی و جایگاچ واقعی قانون اساسدیاند.
هراه تمایل نظام سیاسی برای گس رش قواعد نانوش های که خار از فرایندهای مشروع تولیدد
و نظار میشوند بیش ر باشد ،معنای آن ضعف جایگاچ قانون اساسی است.
در ایجاد این دس ه نهادها در نظام حقوق اساسی ایران بهطور سن ی برخی الزامدا رعایدت
شدچ و گویی نظام حقوق اساسی ایران از این حیث آگاهی الزم دربارۀ شرایط صحت این قواعدد
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داش ه است .یکی از الزاما شریان و جریان قواعد نانوش ه حضور مقامدا رسدمی کشدوری در
ساخت این قواعد و ساخ ارها هس ند ،مقاماتی اعم از ان خدابی و ان صدابی .در خصدوص شدورای
عالی انقالب فرهنگی نیز انین مقاماتی در شورا حضور دارند .رئیسجمهور به عندوان من خدب
مردم ریاست شورای عالی انقالب فرهنگی را بر عهدچ دارد .مصوبا شورا توسدط رئیسجمهدور
امضاء و ابالغ و در روزنامه رسدمی من شدر میشدود (مهرپدور .)466 :1387 ،ندواب رئدیس هدم
روسای قوچ مقننه و قوچ قضاییه هس ند (دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی )11 :1392 ،در
خصوص انین ساخ ار و ترکیبی در شورا دقت و توجهی وجود دارد بهنوعی که به صدراحت در
دیدار رهبری با اعضای شورا بر آن تأکید و تصریح شددچ اسدت« :خدود حضدور رئیسجمهدور و
رئیس قوچ مقننه برای قانونگذاری د آنجاهایی که اح یا به قانونگذاری است و وزرای مح درم و
مسئوالن ذیربط باید به معنای ضمانت اجرا باشد» (دبیرخانه شدورای عدالی انقدالب فرهنگدی،
 )11 :1392از ترتیب انین ساخ اری روشن است که هدف اولیده اهمیدت دادن بده شدورا بده
منظور اجرایی شدن تصمیما آن بودچ است.
لفظ «قانونگذاری» در عبارا باال آگاهانه به کدار رف ده اسدت و هراندد نمیتواندد ندافی و
محدودکنندچ صالحیت مجلس باشد اما با توجه به موارد دیگر به نظر میرسد انانچده مجلدس
بخواهد مقرراتی مخالف آن وضع کند باید به آن مقررا نیز توجه کندد و در تصدمیمی جدیدد
ح ی مصوبه شورا را ملغیاالثر کند و مادامی که انین اقدامی نکردچ بر تصدمیم شدورای عدالی
انقالب فرهنگی اثر م رتب است.
ترکیب و ساخت شورا نشان میدهد که ح ی یک رهبر کاریزماتیک نیز در تأسیس یدک نهداد
نانوش ه ،که رد پایی در قانون اساسی نوش ه ندارد ،به راب ده آن بدا سداخ ار رسدمی دولدت توجده
میکند و برای آنکه تصمیما این نهاد جدید در کشور ساری و جاری شود ناگزیر بایدد راب دهای
وثیق میان قوای رسمی کشور و نهاد جدید برقرار شود .بنابراین یک اصل نانوش ه قانون اساسی در
خار از میدان عمل قوای رسمی کشور ظهور نمیکند و با این نهادها بیارتباط نیست و نهادهدای
رسمی کشور بخشی از آن و در تصمیما آن مؤثرند .یک اصل نانوش ه ناگزیر برای آنکه بقا یابدد
باید در انین نسب ی با قوای رسمی کشور تعبیده شدود .ایدن نسدبت از یدک سدو امکدان اجدرای
مصوبا آن را فراهم میکند و از سوی دیگر بخشی از مشروعیت آن را تأمین میکند.

پیچیدگیهای شورای عالی انقالب فرهنگی بهعنوان یک اصل نانوشتۀ
قانون اساسی
این نهاد نهتنها در م ون قانونی نیامددچ بلکده درجده اع بدار مصدوبا آن نیدز در سلسدلهمراتب
هنجارهای حقوقی ایران روشن نیست و این موضوع بر پذیرش جایگاچ این نهاد بده عندوان یدک
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اصل نانوش ه قانون اساسی نیز سایه انداخ ه و آن را با ابهاما مضاعفی مواجده کدردچ اسدت .از
یک سو ابهام ناشی از قانونی بودن این نهاد و از سوی دیگر ابهام جایگاچ و درجه اع بار مصوبا
آن ،هر دو بر دشواری موضوع افزودچ است .
دربارچ جایگاچ این شورا در نظام اداری کشور بحثهای فراوانی از سدوی حقوقددانان م درح
شدچ که این شورا در قالب کدامیک از نهادهای اداری قرار میگیرد؛ و ما در اینجا آن مباحدث را
تکرار نمیکنیم (امامی و اس وار سنگری .103-110 :1393 ،شریف  .)222-225 :1384در آن
مباحث ح ی ،با اس ناد به تبصرچ مادچ واحدچ مصدوب  59/5/25کده مقدرر مدیدارد« :نهادهدای
انقالب به ارگانهایی اطالق میگردد که بنابر نیاز دوران بعد از انقالب اسالمی با تصویب مراجع
قانونگذاری به وجود آمدچ باشد» ،گف ه شدچ این شورا «بنابر نیاز دوران بعد از انقالب» تأسدیس
شد اما به دلیل قید اخیر این شورا نمیتواند در زمرچ «نهادیهدای انقدالب» باشدد اراکده «بدا
تصویب مراجع قانونگذاری» به وجود نیامدچ اسدت .قیدد مراجدع قانونگدذاری در نظدام حقدوقی
معنای روشنی دارد و به شورای انقالب و مجلس شورا قابل اطالق است.
حقوقدانانی که دربارچ شورای عدالی انقدالب فرهنگدی مقداالتی نوشد هاند تصدریح کردچاندد:
تردیدی نیست که شورای عالی انقالب فرهنگی واحد سازمانی مشخص است که پس از پیروزی
انقالب براسا ضرور ها و نیازهای آن و بنابر فرمان رهبر فقید انقالب ایجاد شدچ و از بودجده
کل کشور اس فادچ میکند (شریف .)215 :1384 ،در این بحثها نیز نکداتی وجدود دارد کده در
بحث ما معنادار است؛ این واقعیت که برای این شورا در بودجه ساالنه کشور ردیفی تعیین شدچ
حکایت و داللت بر حیا حقیقی این نهاد است هراند نشانی از آن در قدوانین نوشد ه نیسدت.
تعیین ردیف بودجه برای نهادی که جایگاچ قانونی روشنی در مقررا رسمی کشور نددارد یکدی
دیگر از ن ایج یک اصل نانوش ه قانون اساسی است .یعنی اهمیت این نهاد انان است که با آنکه
پایهای در قوانین رسمی کشور ندارد ،اما بخشی از بودجۀ کل کشور به آن اخ صداص دادچ شددچ
است .این نهاد بنابر وزن و پش وانهای که از م الب و الزاما باال گرف ده ،ح دی اگدر در قدانونی
یادی از آن نشدچ است ،با وجود این خود را بر ساخ ار رسمی و حقوقی تحمیدل کدردچ اسدت و
تنها یک اصل نانوش ۀ قانون اساسی انین اس عدادی دارد.
نک ۀ شایان ذکر دیگر راب ۀ شورا با دیوان محاسبا است که این راب ه میتواند پرتویی بدر
جایگاچ این شورا بیندازد و نشان دهد که گاهی یک اصل نانوش ه انان قدرتمند است که ح ی
در برابر ساخ ارهای حقوقی مجاور و عمومی مقاومت میکند و حاضر به تن دادن بده رویدههای
پیشبینیشدچ نیست .این وجوچ شورا نشان میدهند که این نهاد وزن و جایگاچ سیاسی مهمدی
در بین نهادهای کشور دارد .اما این ویژگی انانکه خواهیم دید ،یکدی از خُلدل و فُدرَ شدورای
عالی انقالب فرهنگی بهعنوان یک اصل نانوش ه است .اصل نانوشد ه مدادامی کده بده مدوازین و
من ق قانون اساسی و نظار نهادهای قانونی تن ندهد ،همیشه در برزخ میان وضعیت قانونی و
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غیرقانونی خواهد ماند و هیچ حقوقدانی را یارای شناسایی و توضیح حقوقی آن نخواهد بود.
به موجب اصل  55قانون اساسدی« :دیدوان محاسدبا بده کلیدۀ حسدابهای وزارتخاندهها،
مؤسسا  ،شرکتهای دول ی و سایر دس گاچهایی کده بدهنحوی از انحداء از بودجدۀ کدل کشدور
اس فادچ میکنند ،بهترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسدی مینمایدد کده هدیچ
هزینهای از اع بارا مصوب تجاوز نکردچ و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیدچ باشد».
اما اعمال نظار دیوان محاسبا منوط به تعیین نوع دس گاچ اجرایی اعم از شدورای عدالی
انقالب فرهنگی است .آیا این شورا ذیل یکی از عناوین مندر در قانون محاسبا عمومی قدرار
میگیرد؟ تبصرۀ مادۀ  130قانون محاسبا عمومی پاسخ میدهد« :نهادها و مؤسسداتی کده در
جریان تحقق انقالب اسالمی و یا پس از آن بنا به ضرور های انقالب اسالمی بهوجود آمدچاند و
تمام یا قسم ی از اع بارا مورد نیاز خود را مس قیماً از خزانه دریافت مینمایند ،درصدورتیکه
وضعیت حقوقی آنها به موجب قانون معین نشدچ باشد ،مکلفاند ظرف مد مذکور در این مادچ
وضع حقوقی خود را با یکی از مواد  ،5 ،4 ،3 ،2این قانون ت بیق دهند» .پدس از گذشدت یدک
سال از زمان مهلت قانونی «مؤسسۀ دول ی محسوب و تابع مقررا این قانون در مورد مؤسسا
دول ی خواهند بود».
ن یجهگیری قانونی مذکور دربارۀ شورای عالی انقالب فرهنگی در صورتی صحیح خواهد بود
که شورا زیر نظر یکی از قوای سهگانه عمل کند .این حکم از مادۀ  3قدانون محاسدبا عمدومی
که مؤسسۀ دول ی را تعریف کردچ ،اس نباط میشود و در رسیدگی به شکایا علیده مصدوبا و
تصمیما شورا برخی از این موارد اب ال شدچ بود که همین موضوع جایگداچ اع بدار مصدوبا و
تصمیما شورا را با ابهاما بیش ری مواجه میکرد.
از دیدگاچ اصل نانوش ۀ قانون اساسی همۀ این موارد همچون االشهایی در برابر انین اصدلی
بود که در شرایط حقوقی روشنی خلق نشدچ بود و همچنان راچ پرفدراز و نشدیبی را طدی میکدرد.
نظام حقوقی ایران هیچگاچ در مدورد اندین نهدادی کوششدی بدرای سدامان دادن بده آن نکدرد و
اقداماتش از حد رفع و رجوع فراتر نرفت .در مقایسه با اقداماتی که برای اع ای جایگاچ اساسی بده
مجمع تشخیص مصلحت انجام داد ،انین اقداماتی برای شدورای عدالی انقدالب فرهنگدی صدور
نگرفت .ح ی بنابر تبصرۀ مادۀ  19قدانون دیدوان عددالت اداری مصدوب  ،1385مصدوبا شدورا از
نظار قضایی دیوان خار شد و دیگر نهادی بر تصمیما و مصدوبا آن نظدار نمیکندد .ایدن
موضوع حیا من قی یک اصل نانوش ۀ حقوق موضدوعه را بدا ادالش و بحدران بیشد ری مواجده
میکند و از آن تصویری غیرمن قی و ناسازگار با نظام حقدوقی ارائده میدهدد کده بده موجدب آن
نمیتوان نهادی را بدون نظار پذیرفت .از سدوی دیگدر اسد ثنا شددن مصدوبا شدورا از نظدار
قضایی دیوان نشان داد که شورای عالی انقالب فرهنگی نهتنها جایگاچ م مایزی در نظدام سیاسدی
ایران دارد کده ح دی میتدوان بهسدبب آن سداخ ار و نظدم نظدام حقدوقی را دگرگدون سداخت و
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اس ثناهای توجیهنشدنی بر آن وارد کرد .از سوی دیگر ،این تحوال نشان میدهد که ایدن شدورا،
در غیاب توضیح حقوقی دقیقی از مبنا و منهای آن در نظام حقوق اساسدی  .ا .در راهدی اف دادچ
است که نمیتواند با من ق نظام حقوقی سدازگار باشدد .یدک نظدام حقدوقی در هدر شدکلی بایدد
حاکمیت قواعد حقوقی را حفظ کند و از اس ثنا وارد کردن بر قلمرو قواعد آن بسرهیزد.

صالحیت قانونگذاری شورا
س اد انقالب فرهنگی در مورخ  63/3/27و در جلسۀ نخست مصوبهای گذراند ...« :درصدورتیکه
س اد و وزار فرهنگ و آموزش عالی در خصوص مسئلهای اخ الف نداش ه باشدند ،تصدمیما
الزم اتخاذ و به اجرا گذاش ه شود» .مفهوم این مصوبه روشن اسدت .عالوچبدر آن مسدئوالن قدوۀ
مجریه نیز س اد انقالب فرهنگی را محق به دخالت در امور اجرایی نمیشمردند و تأکید داش ند
که س اد در امور اجرایی دخالت نکند .این وضع موقعیت پیچیدۀ شورا را نشان میدهد .از سوی
دیگر ،نشان میدهد که یک اصل یا نهاد نانوش ه در نظام حقوقی کشور ،انانچده راهدی روشدن
طی نکند ،اه ابهاماتی میتواند ایجاد کند .این ابهاما و اشکاال در نظام حقوقی بدر اع بدار و
جایگاچ یک اصل یا نهاد نانوش ه تأثیر میگذارد و گس رۀ اجماع بر آن را کواکتر میکند.
پس از تشکیل شورا ،رئیسجمهور وقت ،که ریاست شورای عالی انقدالب فرهنگدی را بدر عهددچ
داشت ،در خصوص ضوابط و قواعدی که شورا نااار از وضع آنهاست ،از رهبر فقیدد انقدالب پرسدش
کردند ...« :شورای عالی انقالب فرهنگی برای تأمین اهداف و دس وراتی که در حکم حضرتعالی بدان
تصریح شدچ ،نااار است ضوابط و قواعدی وضع کند .همکاری و دخالت قوۀ قضاییه در مدوارد لدزوم
منوط به آن است که مصوبا شورا دارای اع باری در حد قانون باشد ،»... .پاسخ رهبر انقدالب در 6
اسفند  1363به این شرح بود« :ضوابط و قواعدی را که شورای مح رم عالی انقالب فرهنگدی وضدع
مینمایند ،باید ترتیب آثار دادچ شود» (مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.)171 :1368 ،
شورای عالی انقالب فرهنگدی از مد ن پرسدش و پاسدخ مدذکور اندین اسد نباط میکندد کده
مصوباتش در حکم قانون است .درحالیکه با توجه به الفاظ و عبارا منددر در پرسدش و پاسدخ و
همچنین از دیدگاچ الزاما پیدایش اصل نانوش ۀ قانون اساسدی اندین بدهنظر میرسدد صدراحت و
وضوح کافی برای القای انین مفهومی در پاسخ نیست و بهنظر میرسد که ذهنیت حاکم بر پرسش
و پاسخ نیز تصور روشنی از حدود صالحیت شورا نداش ه است .اما باید توجه کرد کده بسد ه شددن
ن فۀ قاعدۀ نانوش ه و رشد تدریجی این جنین در محیط مساعد و مناسبی که مب کر قاعددۀ دسدت
باال را در مناسبا قدر دارد ،ممکن است و میتوان گفت انانچه تدوازن نیروهدا بده سدود مب کدر
1
قاعدچ نباشد ،انین قاعدۀ نانوش ه نمیتواند دوام و بقا یابد و بهتدریج مضمحل خواهد شد.
 .1در نامۀ دک ر حسین مهرپور ،رئیس هیأ پیگیری و نظار بر قانون اساسی ،به رئیسجمهور ،در خصوص این
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معنایی از قاعدچ و هنجار قانون اساسی ،که در اینجا از آن بحدث مدیکنیم ،بدهنحو پسدینی
آشکار میشوند و خود را از گذر اجرا به م ن تحمیل میکنند ،امدا اعدالم نمیشدوند .مقصدود از
هنجار حقوق اساسی در اینجا هنجار واقعی و مؤثر است ،یعنی آنچه بر رف ارها تحمیل میشدود
که در نظر ،از جانب کسانی که با این دست قواعد سروکار دارند ،پذیرف ه شدچ و ،در عمل ،و در
مرحلۀ اجرای قاعدۀ الزام به قاعدچ و اح رام به آن را ظداهر میکنندد .تجربده نشدان دادچ اسدت
هنجاری که در عمل اجرا میشود ،ضرورتاً از الفاظ قانون ،که گمان میرود در آن نهف ده اسدت،
اس نباط و اس ن ا نمیشود (.)Avril, 1993: 26
برای شناخت اصول نانوش ۀ قانون اساسی و توضیح قلمرو نفوذ آن ،پژوهشگر حقوق اساسی
نمیتواند تنها بر منابع نوش ه و مدون حقوقی تکیه کند .بلکه باید جریان حدوادث و تحدوال را
پیگیری و رصد کرد تا تأثیرا آن را بر قواعد حقوق اساسی سنجید .این تحوال بس ه به اینکه
در اه جه ی جریان داش ه باشند ،به قبض و بسط قواعد حقوق اساسی منجر میشوند .از ایدن
نظر در مالقا مورخ  20آذر  1375رهبری با اعضای شورا نکا شایان توجهی وجود دارد.
«بهصورتی نباشد که اینجا یک عدچای از افراد م فکر ،صاحب منزلت فرهنگی ،فکری ،اج مداعی
و غیرچ بنشینند و ایزی را تصمیمگیری بکنند ،بعد ناگهان بدرای مثدال ،مجلدس در حاشدیه یدک
مصوبه ،همه آنها را نقض کندد و بین یجده شدود ،ایدن مصدلحت نیسدت .گداهی میشدود از طدرف
دس گاهی یک مصوبه به مجلس بردچ میشود که یک گوشه از آن به ایزی اشارچ دارد که بده کلدی
همۀ آنچه را که این مجموعه نشس هاند ،فکر و کار کردچاند ،از بین میبرد؛ اینگونده نباشدد .ایدن را
نمیخواهیم» .همچنین در موقعیت دیگری گف ه شدچ اسدت« :سیاسد گذاری راهبدردی بدر عهددۀ
شورای عالی انقالب فرهنگی است .در زمینههای گوناگون هم واقعاً سندهای مک دوب و مددون الزم
است که اینها سندهای باالدس ی قوانین خواهندد بدود» (دیددار اعضدای شدورا بدا رهبدری 23 ،آذر
« .)1378مرکز سیاس گذاری ،مرکزی فراتر از مراکز قانونگدذاری اسدت و بدا برنامدهریزیهای کدالن
سروکار دارد که شورای عالی انقالب فرهنگی مرکز مناسبی برای این کدار اسدت» (دیددار اسد ادان
پرسش و پاسخ آمدچ است« :اوالً سوال مربوط به این بودچ است که قوۀ قضاییه برای مصوبا شورای عالی
انقالب اع بار قانونی قائل شود و آنها را اجرا کند یا خالف آن حکم نکند و قرائن حالیه و مقالیه نشان میدهد
که موضوع مربوط به پاکسازی و گزینش در دانشگاچها بودچ است .ثانیاً در پاسخ حضر امام (رچ) تعبیر شدچ
است که به مصوبا شورا باید ترتیب اثر دادچ شود و تصریح به اینکه قانون یا در حکم قانون است نشدچ ،ثالثاً
حضر امام (رچ) در نامۀ مورخ  1367/9/7در پاسخ عدچای از نمایندگان مرقوم فرمودند ...« :تصمیم دارم در
تمام زمینهها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون حرکت کنیم » و بنابراین دس ورا قبلی ایشان را
باید با توجه به مح ویا این نامه تعبیر و تفسیر کرد .بنابراین اع بار قانونی دادن به همۀ مصوبا شورای
عالی انقالب فرهنگی درحالیکه وجود انین صالحی ی برای این نهاد در قانون پیشبینی نشدچ است جای
تأمل است  .»...مهرپور.225-226 :1384 ،
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دانشگاچ با رهبری  22آبان  .)1381بدهنظر میرسدد قددر م یقندی کده از ایدن توصدیهها اسد نباط
میشود ،این است که باید به مصوبا شورا «ترتیب آثدار» دادچ شدود و نبایدد تالشهدای نهادهدای
رسمی کشور با سیاس گذاری و برنامهریزی شورا تداخل کردچ و کوششهای شورا را بیاثر کنند.
از دیدگاچ اصول نانوش ۀ قانون اساسی و تأثیری که رف ارها و اعمال سیاسی مقامدا کشدور
بر قبض و بسط این اصول دارند ،م الب و نکا مدذکور درخدور توجده و تأمدل اسدت و نشدان
میدهد که جهتگیری و خواست عالیترین مقام سیاسدی کشدور اگونده میتواندد یدک اصدل
نانوش ۀ قانون اساسی را برکشد و به آن جایگاهی دهد که بخشی از صالحیت عام مهمترین نهاد
قانون اساسی را محدود کند.
حقوقدانان اساسی کوشیدچاند تا در انین وضعی ی روابط این اصل نانوش ۀ قانون اساسی را
با نهادهای مندر در قانون اساسی تنظیم کنند .تالش برای ترسیم حدود صدالحیت ایدن نهداد
نانوش ه بهنوعی پذیرش ضمنی این اصل نانوش ۀ قانون اساسی است که نشان میدهد در میدان
حقوقدانان ایرانی زمینههای بحث دربارۀ اصول نانوش ۀ قانون اساسی فراهم است .در این زمینده
گف ه شدچ است :کارویژۀ اصلی شورای عالی انقالب فرهنگی سیاسد گذاری اسدت و از آنجدا کده
سیاستهای کالن ،ماورای قانون است که مجلس برای قانونگذاری باید مدنظر قرار دهد (ارس ا،
 ،)377 :1380بنابراین اوالً شورا نمیتواند برخالف قانون اساسی مصوبهای بگذراند؛ ثانیاً مجلس
نیز نباید مصوبهای برخالف سیاس گذاریهای فرهنگی شورا تصویب کند و شورای نگهبدان کده
وظیفه دارد عدم مغایر مصوبا مجلس با قانون اساسی را تشدخیص دهدد ،همچندین وظیفده
دارد که مصوبا مجلس را با سیاستهای کلی بسنجد (مهرپور .)395 :1380 ،از سدوی دیگدر،
اگر شورا خار از حدود اخ یاراتش مصوبهای وضع کردچ باشد ،مجلس میتواند قانونی مغدایر بدا
مصوبۀ شورا وضع کند (الهام و میرمحمدی )166 :1392 ،؛ در مدورد اخیدر داور نهدایی شدورای
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهند بود.
شورای عالی انقالب فرهنگی و حقوقدانانی که به توسعۀ صالحیتهای آن ،ذیل تفسدیری از
اصول قانون اساسی دربارۀ والیت فقیه ،قائلاند ،میکوشدند تدا مصدوبا شدورای عدالی انقدالب
فرهنگی را سیاستهای کلی نظام بهشمار آورند و احکامی را که بر آن بار میشود ،بدر مصدوبا
شورا نیز حمل کنند .به همین دلیل کلمدا حقوقددانان اساسدی دربدارۀ سیاسدتهای کلدی و
ضمانتهای قانونی رعایت آن را ،با گشادچدس ی ،به مصوبا شورای عالی انقالب فرهنگدی نیدز
تسری میدهند (الهام ،میرمحمدی .)163 :1392 ،انین تفسدیری ،اگراده مبندایی در قدانون
اساسی ندارد ،حاکی از میل بده توسدعۀ صدالحیتهای شدورا در جهدت تحدیدد صدالحیتهای
قانونگذاری مجلس است .انین تفسیری از اع بار مصوبا شورا میبایست بدا رعایدت الزامداتی
باشد که به موجب آن برتری مجلس شورا بهعنوان نهاد قانونگذار حفظ شود .همچنین نهادهای
ناظر بر شورای عالی انقالب فرهنگی در ساخ ار حقوقی وجود داش ه باشند.
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جایگاچ شورا در نظام سیاسی ایران هموارچ محل توجه بودچ و پیوس ه بر رعایت مصدوبا آن
تأکید شدچ است .مقدام رهبدری در دیددار بدا اعضدای شدورا در تداریخ  23آذر  1378گف هاندد:
«خواهشم این است آقایانی که مجریان کارهای فرهنگدی هسد ند ،مصدوبا اینجدا را مصدوبا
قانونی الزامی بدانند .اینطور نباشد که هر وقت دلشان خواست ،بر طبق آن رف دار کنندد و هدر
وقت دلشان نمیخواهد ،رف ار نکنند .فرض بفرماییدد اعضدای ایدن شدورا در جلسدا م عدددی
نشس ند و سیاست-های فرهنگی را تصویب کردند که سیاستهای فرهنگی خوبی هم بود ،بعد،
مثالً ،در مجمع تشخیص مصلحت برود و آنجا هیچ مورد توجه قرار نگیرد .ایدن درسدت نیسدت.
اینجا یک مرکز اساسی و مهمی است؛ اینجا برای کار فرهنگی ،ق عاً بر مجمع تشخیص اولویدت
دارد .حداقل اینکه اصوالً اینجا برای کار فرهنگی تشکیل شدچ است ،ولی آنجا مجموعهای اسدت
که مشاوران رهبری هس ند .اینجا منصوبان رهبری هس ند که باید بنشیند و راجع به مسدائل و
سیاستهای فرهنگی بحث کنند و وق ی آن بحث را به مجمع تشخیص میفرسد ند ،آنجدا هدم
باید با نظر اع بار به اینها نگاچ کنند» .انین تأکید و تصریحی ح ی دربارۀ نسبت مصوبا شورا
و مجمع ،بر جایگاچ و اع بار مصوبا شورا تأثیر میگذارد و موقعیت ایدن اصدل نانوشد ۀ قدانون
اساسی را اس وارتر میکند و بیش از پیش آن را در هیأ یدک اصدل تمامعیدار قدانون اساسدی
ظاهر میکند .انین توجها و تأکیداتی در خصوص هر اصل قانون اساسی (اعدم از نوشد ه یدا
نانوش ه) نباید از نگاچ ناظران حقوق اساسی دور بماندد و بایدد تدأثیرا آن را در قدبض و بسدط
اصول نوش ه و نانوش ه رصد کنند.
وق ی قانون اساسدی سدازوکار مدنظم و دورچای بدرای اصدالح و بدازنگری نددارد یدا اندین
سازوکاری را بهکار نمیبندد ،طبیعی است که اصول با واقعیا هماهنگ نباشدند و بددینترتیب
اندکاندک فاصلهای میان م ن نوش ه و عمل جاری پدیدار میشود .بهخصوص نوش ه و مک وب
شدن قانون و به بند لفظ در آمدن آن فکر انین تصوری از ایس ایی و بیحرک دی را بده قدانون
القا میکند .پیدایش اصول نانوش ۀ قانون اساسدی گدویی بدرای درمدان همدین ایسد ایی ظداهر
میشوند ،اراکه ساخت حقیقی قدر همچون آبی است که بهدنبال االه است؛ بین مشروعیت
و قانونیت نیز همین راب ه برقرار است .بنابراین سداخت حقیقدی قددر من ظدر فدراهم شددن
ساخت و مبنایی حقوقی نمیماند و امور خود را با توسعه و تضییق در همین قالبهای موجود و
در دس ر پیش میبدرد .بندابراین فقددان درکدی از اصدول نانوشد ۀ قدانون اساسدی برخدی از
نویسندگان این حوزچ را به این سمت بردچ که گمان کردچاند «م ن قانون اساسدی ایسد ا و غیدر
م حرک است» ،در ادامه ن یجه گرف هاند« :امکان دارد که برخی مق ضدیا زمدان بدا برخدی از
اصول این قانون ایجاد تزاحم کند که قاعدتاً برای برطرف کردن ایدن تدزاحم نمیتدوان هدر بدار
مجلس خبرگان قانون اساسی را تشدکیل داد» (الهدام و میرمحمددی .)173 :1392 ،اوالً اصدول
نانوش ۀ قانون اساسی دینامیسم و پویایی وارد قانون اساسی میکنند؛ ثانیاً این ایس ایی ناشی از
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پیچیدچ و دشوار کردن راچهای بازنگری در قانون اساسی است و انانچه فرایند بازنگری دورچای
تکرار شود ،برخی از اصول نانوش ه که مقبولیت عام داش ه باشند ،وارد م ن قانون اساسی نوش ه
خواهند شد و بدینترتیب فاصله میان رژیم حقیقی و حقوقی کم ر خواهد شد.

تحول نظریات شورای نگهبان دربارۀ شورای عالی انقالب فرهنگی
در  31مرداد  ،1361نخستوزیر وقت در نامهای دربارۀ وضعیت دولت در برابر مصوبا شدورای
عالی انقالب فرهنگی که برای اجرا به دولت ابالغ میشود ،سؤاالتی از شدورای نگهبدان پرسدید:
« .1آیا دولت الزامی برای تبعیت از تصمیما س اد عدالی انقدالب فرهنگدی دارد؟  .2آیدا بدرای
حفظ و حراست از این نهاد تدا روشدن شددن تکلیدف در مجلدس ،دولدت میتواندد ن دایج ایدن
تصمیما را م وجه س اد بداند و با دادن بودجۀ الزم ،اجرا را نیز به سد اد بسدسارد؟ پاسدخگوی
تصمیما س اد در مقابل مجلس کدام ارگان خواهد بود؟» شدورای نگهبدان در پاسدخ بده ایدن
پرسشها در  8تیر  1362گفت« :نظر به اینکه س اد انقالب فرهنگدی بده موجدب فرمدان امدام
تشکیل شدچ و قانونی دربارۀ طرز تشکیل و وظایف آن تاکنون به تصدویب قدوۀ مقننده نرسدیدچ
است تا موضوع از جهت قانون اساسی مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد ،لذا مق ضی اسدت در
این موضوع از مقام معظم رهبری کسب تکلیف شود».
در سال  1374نیز دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی طی نامهای از شدورای نگهبدان سدؤال
کرد« :آیا مجلس شورای اسالمی حق وضع قانون در خصوص شورای عدالی انقدالب فرهنگدی را
دارد یا خیر؟» در اینجا نیز شورای نگهبان طبق نامدۀ شدمارۀ  889مدورخ  74/6/26پاسدخ داد:
«موضوع به تفسیر قانون عادی مربوط میشود و از طریق اصل  73قدانون اساسدی قابدل اقددام
است و در صور مصلحت از آن طریق اقدام فرمایید».
از طرف دیگر وق یکه هیأ عمومی دیوان عدالت اداری با اس ناد به مادۀ  25قانون دیدوان
مصوب  1360از فقهای شورای نگهبان در مورد خالف شرع بودن یدا نبدودن مصدوبا شدورای
عالی انقالب فرهنگی سؤال کردچ است ،به هیأ عمومی پاسخ دادچاند .مفهوم این عمل آن است
که از نظر هیأ عمومی دیوان فقهای شورای نگهبان مصوبا شورای عالی انقدالب فرهنگدی را
در حد آییننامه میدانند (امامی و اس وار سنگری .)108-109 :1393 ،بنابراین مصوبۀ شدورای
عالی انقالب فرهنگی نمیتواند همشأن و برابر با مصوبۀ مجلس باشد و به طریدق اولدی ارزشدی
مادون اصول قانون اساسی دارد (مجموعه نظریا فقهی شورای نگهبان در پاسخ به اسد عالما
دیوان عدالت اداری.)170-171 :1384 ،
شورای نگهبان در نظریۀ شمارۀ  81/30/1943که در  5آذر  81صادر شددچ ،بدا اسد ناد بده
اصل  57قانون اساسی اعالم کردچ است« :مجلس نمیتواند برخالف مصوبه شورای عالی انقدالب
فرهنگی ،طرح یا الیحهای تصویب کند» (مرکز تحقیقا شدورای نگهبدان.)179-186 :1383 ،
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در این نظریه شورای نگهبان مصوبۀ مجلس را بهدلیل مغایر با صالحیت و اخ یدارا شدورای
عالی انقالب فرهنگی رد کرد .مفهوم ایدن عمدل آن اسدت کده مصدوبا شدورای عدالی انقدالب
فرهنگی جایگاهی برابر با قانون اساسی دارد؛ یا دستکم مجلس نمیتواندد در حدوزچای کده در
صالحیت نانوش ۀ شورای عالی انقالب فرهنگی است ،وارد شدود .بددینترتیب بندابر یدک اصدل
نانوش ه صالحیت مهمترین رکن نظام نمایندگی ،یعنی مجلس شورای ملی ،با یک اصل نانوش ه
تحدید و مقید شدچ است.
در دو نظریۀ اول شورای نگهبان نکا شایان توجهی وجود دارد؛ نخست اینکه شورا «به موجدب
فرمان امام تشکیل شدچ» و نه به موجب قانون اساسی تا شورای نگهبان ب واند دربدارۀ آن اظهدارنظر
کند .همچنین «قانونی دربارۀ طرز تشکیل و وظایف آن تاکنون بده تصدویب قدوۀ مقننده نرسدیدچ»،
بنابراین محملی برای بررسی موضوع از سوی شورای نگهبان وجود ندارد و شورای نگهبان در انین
شرای ی نمیتواند وارد موضوع شود و آن را «از جهت قانون اساسی» بررسی کند .پس از بیدان ایدن
نکا  ،شورای نگهبان ،نخستوزیر را داللت میکند تا تکلیف موضوع را از رهبری جویا شود.
نظریۀ  81/30/1943مورخ  5آذر 1381شورای نگهبان نشان داد که ایدن دیددگاچ ضدمانت
اجرایی نیز در نظام حقوقی دارد و گویی شورای نگهبان با اسد ناد بده اصدل  57قدانون اساسدی
مصوبا شورای عالی انقالب فرهنگی را حکم حکوم ی و بهمثابۀ سیاسدتهای ابالغدی از سدوی
ولیفقیه تلقی میکند .شورای نگهبان عبار «زیر نظر والیت م لقه» مندر در اصل  57را به
مدد انین پش وانهای فربهتر فهمیدچ و تفسیر کردچ اسدت .ایدن نموندهها یکدی از وجدوچ قدانون
اساسی را نشان میدهند که به یاری مفاهیم حقوق اساسی نانوش ه میتوان از عهدۀ توضیح آن
برآمد .در این دیدگاچ ،که ح ی در ضربالمثلها بازتاب یاف هاند« ،قدانون اساسدی مانندد پاکدت
است که میشود مح وای آن را عوض کرد»1یعنی الفاظ و عبارا قانون در میدان جاذبه روابدط
نیروها و توازن قوا عمل میکنند.
در مقایسه با نظریۀ پیشین ،نظریۀ شمارۀ  81/30/1943مورخ  5آذر  1381شورای نگهبان
در خصوص مغایر مصوبا مجلس با مصوبا شورای عالی انقالب فرهنگی شایان توجه است.
این دو نظر نشان میدهند که در فاصلۀ میان این دو نظر ،این اصل نانوش ه اه تحوالتی از سدر
گذارندچ و اس قرار یاف ه است .در نظریۀ اخیر شورای نگهبان پاسخ قبلدی را تکدرار نکدرد ،بلکده
مس قیماً مصوبۀ مجلس را بهطور ضمنی مغایر با قانون اساسی یا شرع تشدخیص داد؛ یعندی در
طی این سالها جایگاچ شورای عالی انقالب فرهنگی مس حکمتر شدچ و شورای نگهبان در فاصلۀ
این دو نظر دامنۀ صالحیت خود را توسعه دادچ بود .شورا ،در این فاصله ،مبانی بحثدی را کده در
نظریۀ نخست خود بدان ارجاع دادچ بود ،وارد منابع خود کرد و از این پس ،مس قیماً ،گدویی بده
نیابت و اخذ والیت از رهبری ،در این موارد «تعیین تکلیف» میکرد.
1. André Malraux, « Une constitution est une enveloppe : on peut changer ce qu'il y a dedans »,
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گویی شورای نگهبان در اینجا خود را قائممقام و نایب ولیفقیه میداند و برای خود نیداب ی
قائل است که در نظر قبلی انین نیاب ی را برای خود نمیشناخت .توسعۀ نظریۀ والیت فقیده و
توضیح و تبیین اجزای آن در فاصلۀ دو دهه پس از نظر نخست بده اندین نظدری منجدر شددچ
است .در نظریۀ نخست شورای نگهبان اون در خصوص موضوع مبنای قدانونی وجدود نداشدت،
ازاینرو از نخستوزیر خواست تا راچحل موضوع را از شخصاً و شخصی اً از رهبری بجوید ،امدا در
نظر دوم بدون آنکه باز هم مبنایی قانون وجود داش ه باشد ،انین مبندایی را اسد نباط کدرد و
بدینترتیب گویی نمایندگی از رهبری گرف ه بود.
در آییننامۀ شورای عالی انقالب فرهنگی تأیید مصوباتش از سدوی رهبدری ،بدهعنوان نهداد
منصوب رهبری ،پیشبینی نشدچ است .بددینمعنا کده نظدار شدرعی هدم بدر مصدوبا شدورا
نمیشود و از این حیث شورای عالی انقدالب فرهنگدی از شدمول نظدار مسد ثنا شددچ اسدت.
سرنوشت سند  2030نشان داد که عدم نظار بر مصوبا شورا یک نارسایی در ساخ ار شورای
عالی انقالب فرهنگی است و در واقع این سند یک ضعف ساخ اری را در شدورای عدالی انقدالب
فرهنگی برمال کرد .فقدان نظار بر مصوبا شورای عالی انقالب فرهنگی یکدی از تهیگاچهدای
این نهاد ،برای پوشیدن جامۀ اصول نانوش ۀ قانون اساسی ،است .اصوالً اصل نانوشد ه نمیتواندد
در فضایی بدون نظار و پاسخگویی خلق شود .اصولی که قابل نظار و پاسخگویی نباشدند ،از
جنس قانون اساسی نیس ند ،بلکه ناشی از غلبهاند.
رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی بر دو نک ه اشارچ کردچاند؛ از یدک سدو
در ادامه «ترتیب آثار دادچ شود» بر «الزماالجرا» بودن مصوبا شورای عالی انقالب فرهنگی تأکید
کردچاند .این بیان تبیینی واضحتر و حقوقیتر از «ترتیدب آثدار» اسدت .از سدوی دیگدر ،تأکیدد بدر
«الزماالجرا» بودن مصوبا و عدم تعیین دقیق ماهیت مصوبا شورا هوشمندانه و با دقت توصدیه
شدچ است .بهنظر میرسد که تعیین ماهیت و جنس مصوبا شورا را به بحثهدای علمدی واگدذار
کردچ و در بحثی علمی ورود نکردچاند .نک ۀ دیگری که از بحثها دریافت میشود ،ایدن اسدت کده
تأکید شدچ است که مصوبا شورای عالی انقالب فرهنگی تنها در قوۀ مجریه مجری خواهد بدود و
این تأکید بدینمعناست که رهبری بهعنوان یکی از ارکان قوۀ مجریه انین مصدوباتی را در حدوزۀ
صالحیت خود بهعنوان یک رکن قوۀ مجریه میدانند .اما اشکال وارد بر این تفسیر ایدن اسدت کده
رهبری مصوبا شورا را امضا و ابالغ نمیکند ،درحالیکه مسئولیت قوۀ مجریده و نظدار بدر ایدن
مصوبا و لزوم پاسخگویی ایجاب میکند تا انین مسئولیت و نظارتی وجود داش ه باشد.

نتیجهگیری
ادعای این مقاله تنها توجه دادن به دس های از قواعد در نظام حقدوق اساسدی ایدران اسدت کده
حقوقدانان ایرانی ،اغلب بهدلیل رویکدرد پوزی یویسد ی ،جایگداهی بدرای آن نمیشناسدند و بده
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تعبیری دقیقتر ابزار مفهومی برای م العه و شناخت آن ندارندد .ایدن اشدکال ناشدی از اندین
رویکردی اسدت کده تنهدا بدرای قواعدد ناشدی از نهادهدای رسدمی قاعدچگدذار جایگداچ قدانونی
میشناسند و هر آنچه غیر از آن باشد ،در قامو این دسد ه از حقوقددانان جدایی نددارد .ایدن
رویکرد اشکاالتی برای توضیح و تفهیم حقوق موضوعه ،یعنی حقوق مؤثر و زندچ ،ایجداد خواهدد
کرد و نمیتواند همۀ حقیقت و ابعداد یدک موضدوع حقدوق اساسدی را توضدیح دهدد .بندابراین
نخس ین فایدۀ این بحث توضیحی واقعی از حیا اصول قدانون اساسدی اسدت .امدا بایدد توجده
داشت که این توضیح الزاماً به معنای تأیید یا رد موضوع بحث نیست ،بلکه صرفاً توجه بده یدک
روششناسی است.
اگر شورای عالی انقالب فرهنگی یا عدچای از حقوقدانان مع قدند کده ایدن نهداد یدک اصدل
نانوش ۀ قانون اساسی است ،میبایست ب وانند با زبدان دقیدق حقدوقی آن را بدهعنوان جزیدی از
منظومۀ نظام حقوقی توضیح دهند و تبیین کنند .از سوی دیگر ،پایبندی این نهاد را به موازین
و اصول قانون اساسی نشان دهند و این نهاد را بهسوی تن دادن به من ق قانون اساسدی سدوق
دهند و تفاسیری از صالحیتهای آن در انین افقی طرح کنندد .در اندین شدرای ی میتدوان
امیدوار بود که این نهاد ب واند بهعنوان یک اصل نانوش ه شناخ ه شود و دوام و بقا یابد.
تجربۀ برخی از اصول نانوش ۀ قانون اساسی در دورۀ پهلوی نشان میدهد با آنکه ایدن اصدول
بیش از نیم قرن ادامۀ حیا دادند ،اما بهدلیل اب نای آنها برخالف قانون اساسی باالخرچ در اولین
فرصت ،یعنی هنگام تدوین قانون اساسی  .ا .ایران الغا شدند و در اصول قدانون اساسدی اصدولی
مخالف با آن وارد شد تا بدینترتیب اع راض خود را بر انان اصول نانوش های در هیأ اصدلی از
قانون اساسی جدید فریاد زند .بنابراین باید در اع ای کسو اصول نانوش ۀ قانون اساسی اندین
افق تاریخی بلندی را درنظر آورد و بهسادگی و آسانی این ردا را بر تن هر رویهای نسوشاند.
این مقاله ادعای بررسی همهجانبه شورای عالی انقالب فرهنگی را نداشت و نمیخواست بده
همۀ ابهاما و اشکاال شورای عالی انقالب فرهنگی بسردازد ،بلکه همانطورکه یدادآوری شدد،
تنها میخواس یم از ایدن محمدل بده نک دهای مغفدول در ایدن ندوع موضدوعا اشدارچ و توجده
پژوهشگران حقوق اساسی را به اهمیت آن جلب کنیم.
برخالف کسانی که مع قدند میبایست بین وضع موجود و وضع هنجاری تفکیدک کدرد ،بدهنظر
میرسد نظری مع وف به واقع ما را بهسوی اتخاذ راچ میانهای سوق میدهد تدا راب دۀ میدان وضدع
موجود و وضع هنجاری را توضیح دهیم .در این دیدگاچ پیوندی زندچ میدان ایدن دو وجدود دارد کده
همدیگر را م أثر میکنند و درکی واقعی از حقوق اساسی مس لزم شناخت این راب ۀ م قابل اسدت؛
بنابراین نمیتوان این دو س ح بحث را از همدیگر جدا دانست و به آنها بیاع نا بود .از نظر ما همین
تفکیک نادرست به درکی صوری و غیرواقعی از حقوق اساسی منجر شدچ است .این مقاله کوششدی
بود برای یاف ن نسبت و تبیین راب های میان هست و باید در نظام حقوق اساسی ایران بود.
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