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 دیباچه

ریزی آموزش عالی به مثابه نهادی علمی و تخصصی با رسالت  مؤسسه پژوهش و برنامه

های  ای، محور اصلی فعالیترشته پژوهی در قلمرو آموزش عالی و رویکردی میاندانش

تولید و ارتقاء دانش نظری و کاربردی در حوزه آموزش    - 1های:  خود را به کارویژه

  - 3نفعان در سطح خرد و کالن  انتقال و اشاعه دانش آموزش عالی به ذی  - 2عالی  

های آموزش عالی قرار داده است. در این راستا به پژوهی و تحلیل سیاستسیاست

ک و  های تخصصی که رویکردی چابمنظور پاسخگویی سریع، مؤسسه تدوین گزارش

 های پژوهشی به کار گرفته است.  مدت است را در کنار انجام طرح کوتاه

های تخصصی آموزش عالی است و از نیمه دوم سال  مجموعه حاضر شامل گزارش 

بهره  1397 و  انتشار  این  برداری ذیبرای  است. گستره موضوعی  آماده شده  نفعان 

های کنونی در حوزه آموزش عالی نظیر:  دغدغهها و ها طیف وسیعی از چالشگزارش 

ریزی آموزشی و درسی، منابع مالی  مدیریت و حکمرانی، توسعه کمی و کیفی، برنامه

انسانی، بین ارزیابی و تضمین کیفیت، و  المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی، 

سعی    هاباشد. این گزارش های آموزش عالی و ... میمطالعات تطبیقی، تحلیل سیاست

دارند ضمن تحلیل وضعیت موجود، راهکارهایی مفید و مؤثر در جهت بهبود نظام 

 ریزی آموزش عالی کشورمان در سطح خرد و کالن ارائه نمایند.سیاستگذاری و برنامه

نظران آموزش عالی به مشارکت  در پایان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب

ات و نقدهای ارزشمندتان را در خصوص  در این برنامه پژوهشی، خواهشمند است نظر

 ها به این مؤسسه ارسال نمایند. هر یک از گزارش
 

 رضا منیعی

 معاون پژوهشی مؤسسه
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 چکیده 

و    نهادی کشور  در ساختار  این گزارش به بررسی جایگاه شورای عالی انقالب فرهنگی 

 ته است.   گیری حوزه علم پرداخدر قالب آسیب شناسی تعدد مراکز تصمیم

عالی ایران، شورای  فرهنگی  در  و  تصمیم  نهاد  ،انقالب  علم  گیری مرکزی در حوزه 

توان گفت که    در اهمیت شورای عالی انقالب فرهنگی میمحسوب می شود.  فرهنگ  

  ، تحقیقاتی،های فرهنگی، شاکله اصلی نظام علمی  به فعالیت  عالوه بر جهت دهی 

. بنابر  تعیین می شودعالی کشور توسط این شورا    دانشگاهی و کالن روندهای آموزش

اهداف و وظایف این شورا به دلیل اهمیت آن، بررسی   زم است جایگاه، کارکرد، این، ال

   .بررسی، به ارتقاء نظام علمی کشور کمک کرد شود تا بتوان از رهگذر این

در کشور ما مرزهای سیاستگذاری، قانونگذاری، اجراء و نظارت، مخدوش و مبهم است  

این حوزه ها، ممکن از  نهادهای مختص هر کدام  نیز   و  است در زمینه های دیگر 

یکی از مشکالتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به  دخالت کنند. همچنین،  

مراکز و   )بدون تنوع(نهادهای واضع قاعده رفتار است. تعدد کشاند، تعدد   چالش می 

دادن انرژی و    آثار جانبی منفی همچون اتالف منابع، هدرتصمیم گیر،  های    دستگاه

همیاری ملی و اجتماعی    زمان، ایجاد مشکل در اجرای مصوبات و عدم حصول توافق و

 برای پشتیبانی از مصوبات را به دنبال دارد.  

نبود نهاد نظارت بر مصوبات و  های این بررسی عبارتند از:  برخی از مهم ترین یافته

تقنین، ورود   ، ورود به عرصهفرهنگی  های وابسته به شورای عالی انقالب  نیز سازمان 

مشخص نبودن جایگاه حقوقی شورای  ،  فقدان ضمانت اجرای مصوباتبه عرصه اجراء،  

و  اساسی  قانون  در  فرهنگی  انقالب  کشو  عالی  قوانین  و  سایر  مکانیسم  ر  نبود 

 . بازخوردگیری

مدل و یا  پیشنهادهایی نیز در جهت افزایش اثربخشی شورا ارائه شده است. از جمله:  

مشخص    تگذاری آموزش عالی نزد شورای عالی انقالب فرهنگیالگوی نظری سیاس

انقالب فرهنگی و  ،  شود نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی شفافی بین شورای عالی 



 گیری در آموزش عالی و...شناسی تعدد مراکز تصمیمآسیب و  

تمن ارگان  سایر نقش  همچنین  گردد،  تدوین  تحقق 1ها  در  فرهنگی  و  علمی  های 

 اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی افزایش یابد. 
 

و فرهنگ، تعدد    کلیدی:واژگان   انقالب فرهنگی، سیاستگذاری علم  عالی  شورای 

 مراکز تصمیم گیری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 
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 مقدمه 

آرمان و  ایده  اقتضای  به  اسالمی  انقالب  وقوع  از  انقالبیپس  که  دنبالهایی    ها 

بینی شد که تا قبل از  ساختارها و نهادهای جدید در کشور، پیشکردند، برخی  می

از مه  آن در اداری کشور، سابقه نداشت. یکی  عالی  مسپهر  بدایع شورای  این  ترین 

ساز در عرصه    گیر و سرنوشتفرهنگی بود. شورایی که امروز، نهاد مهم، تصمیم انقالب

 (. 1397)نجفی، آموزش عالی است فرهنگ و

گفت که عالوه بر جهت دهی    توانمی)شعاف(  فرهنگی ای عالی انقالبشور در اهمیت  

فعالیت علمی هابه  نظام  اصلی  شاکله  فرهنگی،  پژوهشی، ی  کالن    ،  و  دانشگاهی 

پذیرد. بنابر این، الزم است میروندهای آموزش عالی کشور توسط این شورا صورت  

اهمیت آن، بررسی شود تا بتوان جایگاه، کارکرد، اهداف و وظایف این شورا به دلیل  

   از رهگذر این بررسی، به ارتقاء نظام علمی کشور کمک کرد.

 ی گزارشهاپرسش

سئواالت در مورد شورای عالی انقالب فرهنگی  این  به    شودمیدر گزارش حاضر، تالش  

 پاسخ داده شود: 

  هانپراکندگی قوانین و تداخل وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی با دیگر ارگا .1

 به چه شکل است و این مسئله چه مشکالتی را به وجود آورده است؟

حدود وظایف و اختیارات شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات  .2

 و فناوری کدام است؟ 

راهکارهای کاهش موازی کاری در بخش آموزش عالی و به ویژه بین وزارت   .3

 چیست؟علوم و شورای عالی انقالب فرهنگی 
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 تداخل وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی با دیگر نهادها   

 

تصویب مصوبات مختلف  :  تداخل وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی با مجلس

تصمیمات   و  مصوبات  عمل،  در  تا  شده  باعث  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  توسط 

درباره دو    نهادهای دیگر با مصوبات شورا تداخل پیدا کند و این تالقی به خصوص

نهاد شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی نمود بیشتری داشته است  

(. با ورود شورا به حیطه قانون گذاری، شورای 1392)الهام و میرمحمدی میبدی،  

عالی انقالب فرهنگی و مجلس در عرض یکدیگر قرار خواهند گرفت و شورای عالی  

معطل رها سازد. شأن    انقالب فرهنگی خواهد توانست مجلس را فلج سازد و عمالً 

قانونگذاری محصور در قوه مقننه است و چنانچه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی  

تضعیف قوه    ایو چنین خدشه  شود میرا هم عرض قانون بدانیم این حصر مخدوش  

د در عمل قوه مقننه را  توانمینشاند و عالوه بر آن، مصوبات شورا  میمقننه را به بار  

 (.1384در ایفای تکالیف خود ناتوان سازد)شریف، 

وضع قانون، یکی از وظایف اصلی مجلس است؛ یعنی آنچه در تعریف و قلمرو قانون   

ی مجلس شوراست. صالحیت مجلس،  هاگیرد، قاعدتاً در حیطه صالحیت میجای  

و موضوعات    هاو شامل است و مجالس مقننه حق دارند در کلیه زمینه عام و کلی  

کشور بحث، مذاکره و تأمل کنند و در آخر کار، مقررات وضع نمایند.    -مربوط به دولت

البته عمال شورای نگهبان تاکنون بعضی قوانین مجلس را به دلیل معارض بودن با  

مثالً شورای نگهبان در نظریه  مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى رد کرده است.  

صادر شده است با استناد به   1381آذر    5خود که در تاریخ    1941/30/81شماره  

د برخالف مصوبه توانمیقانون اساسی به این نکته اشاره کرده که مجلس ن  57اصل  

 تصویب کند.  ایشوراى عالى انقالب فرهنگى، طرح یا الیحه

و نود و چهارم قانون اساسى، شوراى نگهبان    درحالی که بر اساس اصول نود و یکم

وظیفه دارد مصوبات مجلس را از لحاظ عدم مغایرت با »احکام اسالمى« و »قانون  

اساسى« تطبیق بدهد و تطبیق این قوانین با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی،  

البته ممکن است گفته شود که شورای    .خواسته قانون اساسی از شورای نگهبان نیست
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مصوبات شورای عالی انقالب    ،57نگهبان برای اینگونه نظریات خود با استناد به اصل  

مثابه سیاست به  و  را حکم حکومتی  تلقی  هافرهنگی  فقیه  ولی  از سوی  ابالغی  ی 

(  . این تفسیر ناشی از ابهام عبارت »ترتیب اثر دادن« در حکم امام خمینی)رهکند می

توضیح اینکه از ابتدای تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی که تا پیش از سال    .است

شد، اختالفات زیادی بر سر ماهیت مصوبات  میستاد انقالب فرهنگی خطاب    1363

امام   آمد.  وجود  به  است،  نشده  برده  اساسی  قانون  در  آن  از  نامی  که  شورا  این 

در پاس  1363اسفند    6تاریخ    خمینی)ره(  حکم  در  اینگونه  درخواست،  یک  به  خ 

ضوابط و قواعدى را که شوراى محترم عالى انقالب فرهنگى    .کنند: »بسمه تعالىمی

 (. 1392نمایند، باید ترتیب آثار داده شود )الهام و میرمحمدی میبدی، میوضع 

اما، آموزه قانون اساسی مُلهم از حصر قانونگذاری در مردم است. پس مداخله هر نهاد  

ی  هاو برداشت  هامنتخبی در این امر که مبین خلل در این حصر است، با آموزهغیر

رایج در قوانین اساسی الفتی ندارد. در چنین اوضاع و احوالی آثار و تبعات سیستم 

تفکیک قوا، انکار و غایت و هدف آن به دیگر سو نهاده شده است. وقتی که اساس  

اسی درج شده، آثار و تبعات آن باید در عمل  تفکیک قوا در قانون برتر یعنی قانون اس

آشکار شود و اگر این تبعات نمایان نگردد، مفهوم آن این است که حکومت، برتری 

قانون اساسی را تاب نیاورده و مردم را از حق حاکمیت بر خود محروم ساخته است. 

جامعه  که از اوصاف اصلی  -از تفکیک قوا و حاکمیت مردم  توانمی در این وضعیت ن

سخن گفت. نتیجه اینکه چنانکه کشوری دارای قانون اساسی باشد و در    -مدنی است

آن قانون، سیستم تفکیک قوا پذیرفته شده و قانونگذاری در انحصار قوه مقننه قرار 

نهادی حق مشارکت در قانونگذاری را نخواهد داشت و مصوبات   گرفته باشد، هیچ 

عنوان مقننه  قوه  از  غیر  نهادی  این   هیچ  غیر  در  گرفت.  نخواهد  خود  به  »قانون« 

صورت، یعنی چنانچه نهادی غیر از قوه مقننه، قاعده رفتار وضع نماید و نام قواعد  

رفتار چنین نهادی را بتوان به عنوان قانون قلمداد نمود، در واقع باید گفت که چنین  

وا نیز در آنجا  کشوری فاقد قانون اساسی به شمار آمده و به تبع آن سیستم تفکیک ق

 پذیرفته نشده است و نهاد واضع قاعده رفتار نیز قوه مقننه نام نخواهد گرفت.  

پایبندان به جامعه مردم ساالر آن گونه است که حاکمیت مردم را ضرورتی  منش 
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شمرند و مشروعیت تمامی نهادهای حکومتی را در پرتو حاکمیت مردم  میطبیعی بر

طبیعی قانونگذاری از سوی مردم را که اعمال آن   کنند. این ضرورت، حقمیمعنی  

شمرد یعنی صالحیت وضع می، بالمنازع  گرددمیمجالس قانونگذاری بارز    هیئتدر  

قانونگذاری   محق  را  مجلس  جز  نهادی  هیچ  نموده،  مجلس  در  محصور  را  قانون 

 (.  1384داند)شریف، مین

راستای تسهیل    البته قوانینی در  است  اجرای سیاستمجلس ممکن  و    یهاتحقق 

حوزه  در  سیاستگذاری  متکفل  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  چون  بگذراند،   شورا 

آموزش عالی و آموزش و پرورش است. مجلس شورای اسالمی طبق اصل    فرهنگ،

و در    ایصالحیت عام قانونگذاری دارد و هر قانونی را در هر حوزه   قانون اساسی،  71

  د وضع بکند، این صالحیت عام را قوه قانونگذاری کشور توانمیامور کشور    هر امری از

 (.  1396)اصالنی، دارد

انقالب فرهنگی با دستگاه های دخیل در امور تداخل وظایف شورای عالی 

در فرآیند استمرار شورای عالی انقالب فرهنگی مسئله جلوگیری از تداخل   فرهنگی:

سازوکاری به صورت عرفی به وجود    و  واقع شده  ی فرهنگی مورد توجههاوظایف حوزه

مجلس در یک حوزه فرهنگی وارد شود دیگر شورای عالی    آمده است؛ یعنی اگر ابتدا

و بر عکس، اگر شورای عالی انقالب فرهنگی در   کندمیورود ن انقالب فرهنگی به آن

انقالب  باشد، دیگر مجلس برخالف مصوبات و مقررات شورای عالی    وارد شده   ایحوزه 

 (.  1396)اصالنی،  کندمیو نه قانونی تصویب  شودمیبه آن وارد  فرهنگی نه

در اصطالح حقوق   تداخل وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی با قوه مجریه:

اداری، مقرراتی را که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه، مانند هیئت وزیران، وزیران، 

نامه«  شودمیت وضع  استانداران، فرمانداران و سایر مقاما از نظر  می، »آیین  نامند. 

نامه و قانون تفاوت وجود دارد؛ زیرا اولی عمل اداری و دومی عمل  صوری بین آیین

نامه را لغو کند و یا  د آیینتوانمی؛ به همین جهت، قانون  گرددمی   تقنینی محسوب

را تغییر دهد، ولی لغو کند.  توانمین   نامهآیین  آن  را  یا آن  را تغییر دهد و  قانون  د 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، »اعمال قوه مجریه جز در    31مطابق با اصل  

امورى که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طریق رئیس جمهور 
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ام از  امری  این اصل آن است که هیچ  ور و وزراست«. برخی معتقدند الزمه تحقق 

اجرایی کشور، خارج از مدیریت رئیس جمهور یا یکی از وزرا وجود خارجی نداشته 

باشد. در واقع، با پذیرش این نظر، به جز قوه مجریه هیچ دستگاهی )از جمله شورای  

اصل   از  ندارد.  را  اجرایی  و  جزئی  مصوبات  تصویب  فرهنگی( حق  انقالب    31عالی 

ز طریق رئیس جمهور و وزراست. چنانچه یک که اعمال قوه مجریه ا  شودمیاستفاده  

سازمان یا نهاد مستقل باشد و از غیر این طریق، وارد عملیات اجرایی شود با این اصل  

مغایرت دارد. علیرغم این، شورای نگهبان در نظریات خود درباره اصل شصتم رویه 

ت در واحدی اتخاذ ننموده است و در برخی موارد مصوبات مجلس را به خاطر دخال

اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات  رد  مانند  است.  نموده  نقض  اجرایی  مسائل  حوزه 

درباره ترکیب شورای پول و اعتبار و صندوق توسعه ملی و نیز عضویت نماینده سازمان  

نظام مهندسی استان با حق رأی در کمیسیون ذکرشده در مصوبه مجلس درباره طرح  

البته در برخی   ...ی شهرسازی و معماری وقانون تأسیس شورای عال  پنج  اصالح ماده

است نپذیرفته  اقدام صورت  این  موارد،  شورای    .دیگر  مصوبات مجلس  تأیید  مانند 

قبل از آغاز به کار ادارات دولتی و نیز تغییر    هااسالمی در خصوص بازگشایی بانک

 (.  1392)الهام و میرمحمدی میبدی،  ...ساعت رسمی کشور و

نگهبان قانون اساسی در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت درباره همچنین، شورای  

درباره تصویب مصوبات    1161ه  تشکیل شورای اقتصاد، نظر مشورتی خود را به شمار

اجرایی توسط شوراهایی که اعضایی خارج از هیئت وزیران در آن عضویت دارند، به 

رابطه با امور اجرایی   این شرح صادر نموده است: »تشکیل شوراهای تصمیم گیرنده در

با عضویت افراد خارج از هیئت وزرا با قانون اساسی مغایرت دارد«. این نظریه شورای 

که تصویب مصوبات اجرایی توسط شورای عالی انقالب فرهنگی    دهد مینگهبان نشان  

نیز محل تردید و اشکال است؛ زیرا بسیاری از اعضای این شورا )مانند رئیس مجلس،  

قضائیه، رییس کمیسیون آموزش مجلس و ...( در هیئت وزیران، عضویتی  رییس قوه  

 ندارند.  

انقالب فرهنگی در سال   عالی  باره مصاحبه  در  1385دبیر وقت شورای  این  ای در 

اواخر دهه    :گویدمی در  فرهنگی  انقالب  عالی  اوایل دهه    60وظایف شورای    70و 
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ی مصوب شورای ها تمام سیاست  1381تا    1380یها حتی در سال  .بازبینی شده است

را    -   1381تا    1375یعنی از سال  –ساله    7تا    6عالی انقالب فرهنگی در یک دوره  

بررسی کردیم و مواردی را که مغایر با شرح وظایف شورای عالی بود، مشخص و در  

از دستور کار شورای    ها صحن شورا مطرح کردیم و خواستار آن شدیم که این موضوع 

فرهنگی خارج شود؛ زیرا معتقد بودیم اینها از جمله مواردی است که   عالی انقالب 

شد و مغایر با وظیفه شورا به عنوان یک میی اجرایی انجام  هاباید به وسیله دستگاه

دستگاه سیاستگذار عالی و ناظر بوده است؛ برای مثال، سازمان سمت به شورای عالی  

ج بازنگری مذکور آن را از خود جدا و انقالب فرهنگی وصل بود که ما بر اساس نتای

به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول کردیم. در مورد مرکز نشر دانشگاهی نیز  

چنین اتفاقی افتاد.... هر بخش و دستگاهی باید در جایگاه حقیقی خودش قرار گیرد 

باحث  و وظایف خود را انجام دهد. به همین دلیل ما تعریف خودمان را برای ورود به م

ایم؛ به طوری که اگر موضوعی بخواهد در  شورای عالی انقالب فرهنگی مشخص کرده

اهداف و وظایف شورای عالی    ەدستور کار شورا قرار بگیرد، نخست، باید در محدود

انقالب فرهنگی باشد؛ دوم، اینکه موضوع بحث، فرادستگاهی باشد؛ یعنی مربوط به 

ی مثال، اگر موضوعی در خصوص آموزش یک بخش و یک دستگاه خاص نباشد؛ برا

عالی باشد که در حیطه وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعریف شده باشد،  

ندارد در شورا مطرح شود، اما اگر موضوع، آموزش عالی در سطح کالن    دیگر لزومی 

ی اجرایی  هاکه تحقق آن نیازمند همکاری سایر دستگاه-و دراز مدت مطرح باشد  

کار   - باشد دستور  در  مثال،    باید  برای  گیرد؛  قرار  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 

سیاستگذاری کالن و جهتگیری توسعه علمی کشور بحثی است که باید در دستور 

ی ذیربط از جمله  ها کار شورای عالی انقالب فرهنگی باشد؛ زیرا عالوه بر وجود دستگاه

هداشت، درمان و آموزش پزشکی، همکاری  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ب

ی کار و  هاکشور، وزارتخانه  ریزیبرنامهاز جمله سازمان مدیریت و    هاسایر دستگاه

طلبد. این امر نیاز به  میامور اجتماعی، صنایع و معادن و آموزش و پرورش را نیز  

ه شورای را ابالغ کند ک  ها دستگاهی دارد که جایگاهی داشته باشد تا بتواند سیاست

 عالی انقالب فرهنگی، چنین جایگاهی را دارد)همان(. 

علم و فرهنگ در ایران بسان    گیریتصمیمگفت نظام    توانمیبه تمثیل  به طور کلی،   
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یی هستند که هر یک این نظام  هاارابه یا کالسکه ای است که در چهار طرف آن، اسب

ی  هاوجود ندارد و منابع و انرژیکشند. در این وضعیت، هم افزایی  میرا به سویی  

ی تصمیم گیر هابردارهای دستگاه.  شودمیمحدود هر کدام، صرف مهار آن دیگری  

نبایستی    )نظیر دولت، مجلس، شورای عالی انقالب فرهنگی و ...(   حوزه علم و فرهنگ 

افزایی داشته  در جهت مخالف هم باشند و یک دیگر را خنثی کنند بلکه باید هم 

   باشند.

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  وظایف  تداخل 

 فناوری 

مطرح    انتقادات  از  دیگر  منتقدانیکی  از سوی  فرهنگی  شده  انقالب  عالی  ،  شورای 

است. به اعتقاد برخی از   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تداخل وظایف این شورا با

تداخل   این  ویژه    )وظایفکارشناسان،  انتخاب   بهبه  مورد  در  مثال  طور 

در کشور مشکالتی را در زمینه انجام امور اجرایی آموزش عالی    ( هادانشگاه رؤسای

 . است ایجاد نموده
انقالب   شورای  و  فرهنگی  انقالب  ستاد  تشکیل  ابتدای  از  وظایف،  تداخل  مشکل 

کی از مسایل عمده ای که ستاد انقالب فرهنگی با آن  فرهنگی وجود داشت. مثالً ی

مدیریت و تداخل وظایف وزارت فرهنگ و آموزش عالی    مسـاله  دست به گریبان بود،

  هابرهه، مساله مدیریت یکی از مشکل ترین بحث  در آن  هی بـود.بـا جهـاد دانشـگا

،  ها دانشگاه  جهاد دانشگاهی و برای اداره امور  ؛ لذا پـس از تشـکیلشدمیمحسوب  

ابهام مواجه شد و در طول تشکیل ستاد   نقش وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی بـا

انقالب فرهنگی امیدوار بودند  ستاد    انقالب فرهنگی، این ابهام وجود داشـت. اعضـای 

نظامی واحد که نه جهاد را در  با یکی شدن نهادهـای موجـود در آن زمـان و ایجـاد

باشد، ستاد بتواند به   دو  بر گیرد و نه وزارت علوم را و در عـین حـال شـامل هـر

  دانشگاه اسالمی  کارهای اصلی خود، که برنامه ریزی و مشـاوره و ایجـاد طـرح نظـام 

  .موفق نشد  است، بپردازد و دست خود را از امور اجرایی کنار بکشد، لیکن به این کار

پس از برپایی شورای عالی انقالب فرهنگی، بازوها و ارگانهای سـتاد سـابق، همچنـان  

دانشگاهی بود که از ابتـدا    روند کاری خود ادامه دادند. یکی از این ارگانها جهاد   بـه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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و تداخل مـدیریت و وظـایف آن، بـا وزارت   ها مدیریت دانشگاهاداره و    بـا مشـکل 

عالی دست به گریبان بود. در نتیجه برای رفع این معضل و تعیین    فرهنـگ و آمـوزش

فعالیت جهـاد هاحدود  مقرر  ی  فعالیت  دانشگاهی،  بـه  جهاد  تا  فرهنگـی  هاشد  ی 

با حذف وظیفـه مشـارکت بپردازد.    ها دانشگاه  وابسـته بـه  محـض و تحقیقـاتی غیر

مشکل حل شد و پس از گذشت چنـد سـال،    ، ایـنها در مـدیریت و اداره دانشـگاه

خدماتی کشور   دانشگاه و بخش صنعتی و   جهـاد دانشـگاهی بـه عنـوان پـل ارتبـاطی

 . دانشگاه تعیین شد  به فعالیت پرداخت و محل استقرار آن بیـرون از

یکی دیگر از مصادیق تداخل وظایف این بود که ستاد انقالب فرهنگی در زمینه تدوین  

، نسـبت  ستاد مسـئوالن کمیتـه برنامـه ریـزیکتب درسی دانشگاهی نیز فعال بود. 

حساسیت خاصی داشتند. در نتیجه آنان سعی بر  ی علوم انسانی هابـه دروس رشـته 

از روحان انقالب فرهنگی و حوزه علمیه قم،    یـانآن داشتند تا با بهره گیری  ستاد 

این  و  گردد  رفع  رشته  این  کمبودهای  و  و  نیازها  معیارها  براساس  ضوابط    دروس 

قشر روحانی و دانشگاهی    اسالمی حل و فصل شود و نیز بر برقراری ارتباط بـین دو

کارها و اشتغال بیش از    کمک و این ارتباط مستحکم شود؛ لیکن بـه دلیـل حجـم 

اعتماد متقابل بین    سـازی مناسـب،حد روحانیان مذکور و شاید به دلیل عدم زمینـه

اخالق اسالمی    این دو گروه، ایجاد نشد. درنتیجه به جـز انتشـار چنـدکتاب معـارف و

 (.1382)روشن نهاد، اقدام خاص دیگری صورت نگرفت

ای عالی انقالب  در حال حاضر، طبق نظر شورای نگهبان، امکان تفویض صالحیت شور

ع  وزارت  مورد  در  مثالً  ندارد.  وجود  دیگر  نهادهای  به  نگهبان   ف،تفرهنگی  شورای 

را    20/8/1376  مصوبه »جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی« مورخ

داند و این مصوبه را مالک صالحیت  میبه دلیل تأیید رهبری در حکم مصوبه ایشان 

از مجلس که صالحیتشورا قرار داده و   به  هامصوباتی  را  این مصوبه  ی مذکور در 

مرجعی غیر از شورای عالی انقالب فرهنگی واگذار کرده، مغایر موازین شرع و قانون 

 . دهدمیاساسی تشخیص 

ی شورای عالی انقالب فرهنگی به مراجع دیگر، امری هاعدم امکان تفویض صالحیت 

رهبری قرار گرفته است. از جمله اینکه در  است که در مقاطع مختلف مورد تأکید  

خصوص نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقت در رابطه با اخذ نظر ایشان درباره 
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پیشنویس الیحه اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرموده  

رعایت کند    اند: نکات زیر به وزیر علوم تذکر داده شود تا در پیشنویس الیحه آنها را

و دولت و مجلس به همان ترتیب مشی نمایند: وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی  

 .1به مرکز و یا شورای مشابهی واگذار نشود

متعاقب این نظر، مجلس شورای اسالمی اقدام به تصویب »الیحه اهداف، وظائف و  

عارض را با  تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« کرد. این مصوبه بیشترین ت

ایرادات هاصالحیت  با  نیز  دلیل  به همین  و  فرهنگی داشت  انقالب  عالی  ی شورای 

زیادی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. با توجه به اینکه مجلس شورای اسالمی در  

این مصوبه موضوعات در صالحیت شورای عالی انقالب فرهنگی را به نهادهای مختلف 

ود، شورای نگهبان عالوه بر اینکه به طور کلی مصوبه  زیرمجموعه وزارت علوم داده ب

  57  را به دلیل عدم رعایت این رهنمود مقام معظم رهبری، مغایر موازین شرع و اصل

قانون اساسی تشخیص داد، مواد متعدد مصوبه را به این دلیل مغایر موازین شرع و 

 قانون اساسی اعالم کرد. 

بت به این مصوبه، جلسه مشترکی بین شورای  پس از اعالم ایرادات شورای نگهبان نس

 
شرح    14/9/1379متن نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورخ    .1

 :زیر است

 جناب آقای دکتر معین 

 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری 

 سالم علیکم؛

معظم   مقام  نظرهای  نقطه  درخواست  اصالح  پیرو  پیشنویس الیحه  درباره  العالی«  »مدظله  رهبری 

»نکات    :اهداف، شرح وظایف و تشکیالت آن وزارتخانه، معظمٌ له پس از مطالعه متن پیشنویس فرمودند

زیر به وزیر علوم تذکر داده شود تا در پیشنویس الیحه آنها را رعایت کند و در دولت و مجلس به  

 :همان ترتیب مشی نمایند

 .شورای عالی انقالب فرهنگی به مرکز و یا شورای مشابهی واگذار نشودوظایف  -1

 .مبنای اسالمی دانشگاه و اسالمی و انقالبی بودن آن در الیحه مورد توجه قرار گیرد -2

 نهاد نمایندگی جایگاه خود را در آن احراز کند«. -3

 .مراتب برای اقدام مقتضی، ایفاد می شود

 م معظم رهبری رئیس دفتر مقا  -محمدی گلپایگانی
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نگهبان، شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم تشکیل و نتیجه آن به رهبری 

نتیجه مقرر گردید که مصوبه »جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی   ارائه شد. در 

انقالب فرهنگی« مالک قرار گیرد و پس از این نیز هر گاه مجلس مصوبه ای داشت 

شورای عالی انقالب فرهنگی به آن ورود نکند و هرگاه شورای عالی انقالب فرهنگی  

مصوبات مصوبه  و  نشود  وارد  حوزه  آن  به  اسالمی  شورای  مجلس  کرد،  تصویب  ای 

و   وظائف  اهداف،  »الیحه  نهایت  در  کند.  رعایت  را  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 

جلس پس از چند مرحله اصالح تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« مصوب م

تاریخ در  نگهبان  شورای  ایرادات  رفع  مغایر    28/5/1383  و  نگهبان  شورای  نظر  از 

  .1موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد 
از دیگر ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسالمی ایراد شورا 

مو به  اسالمی  شورای  مجلس  که  است  مصوباتی  ایجاد  به  نهادی  خود  مصوبه  جب 

که در چارچوب مصوبات شورای عالی   کندمیی آن ایجاب  هاکه حوزه فعالیت  کندمی

انقالب فرهنگی اقدام نمایند. در چنین مواردی شورای نگهبان عدم تصریح فعالیت 

نهاد مربوطه در چارچوب مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را در مصوبه مجلس  

خالف قانون اساسی تشخیص داده است. از جمله این ایرادات، نظر شورای نگهبان 

و مراکز آموزش عالی کشور«   هارح »سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهنسبت به ط

به    16/5/1392مصوب   این مصوبه  مجلس شورای اسالمی است. شورا در خصوص 

اعالم نمود: انجام کلیه وظایف    30/5/1392مورخ    51564/30/92موجب نظر شماره  

 
از جمله مواد دیگری که شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل تفویض صالحیت شورای عالی  .    1

انقالب فرهنگی به نهاد دیگری مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده است طرح »اصالح  

مصوب   پرورش«  و  آموزش  عالی  شورای  تشکیل  به  راجع  قانونی  شورای    9/1380/ 6الیحه  مجلس 

اسالمی است. مجلس شورای اسالمی به موجب این مصوبه، سیاستگذاری و تصویب مقررات آموزش و  

پرورش قبل از آموزش عالی کشور را بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش قرار داد و وظایفی برای  

عالی انقالب فرهنگی« در  این شورا تعیین کرد که به موجب مصوبه »جایگاه، اهداف و وظایف شورای 

مصوبه    10/9/1380صالحیت شورای عالی انقالب فرهنگی بود. شورای نگهبان به موجب نامه مورخ  

ی شورای عالی انقالب فرهنگی به شورای عالی آموزش و پرورش  هامذکور را به دلیل تفویض صالحیت

  مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد.
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ظام و مصوبات شورای ی کلی نهاو اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاست

قانون اساسی شناخته شد. شورا این    57  عالی انقالب فرهنگی باشد و االّ مغایر اصل

شورای   مثال  عنوان  به  است.  کرده  اعالم  نیز  مشابه  مصوبات  را خصوص  خود  نظر 

ی تحصیالت تکمیلی  هانگهبان در خصوص طرح »سنجش و پذیرش دانشجو در دوره

دانشگاه آمو  ها در  مراکز  عالی کشور«و  مجلس شورای   20/10/1394مصوب   زشی 

 (.1397اسالمی، همان نظر فوق را اعالم نمود)درویشوند و همکاران، 

 نقدی بر عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی  

را    فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  بر  وارد  انتقادات  و  گروه    توانمیمنتقدان  به سه 

 تقسیم بندی کرد.  

این گروه خواهان   –  ا گرایش تقویت و تحکیم وضع موجودگروه اول: منتقدان ب

تقویت و گسترش وضع موجود شورای عالی انقالب فرهنگی، تقویت و گسترش شرح  

   .وظایف شورا هستند

این گروه خواهان محدود شدن وضع    –گروه دوم: منتقدان تصحیح وضع موجود  

موجود و محدود شدن شرح وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی هستند و معتقدند  

 جایگاه قانونی و حقوقی شورای انقالب فرهنگی بایستی مشخص شود.  

انتقادها   بر    –گروه سوم: سایر  وارد  عمومی  انتقادهای  شامل  انتقادها  گروه  این 

 شوراست.

 پردازیم: میی انتقادی هااین گروه یح هر یک ازدر ادامه به تشر

 گروه اول: تقویت و تحکیم وضع موجود شورای عالی انقالب فرهنگی 

وجود شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان نهادی برای هماهنگی  به اعتقاد این عده،  

شورا   یک موفقیت بزرگ برای کشور است و مصوبات   فعاالن حوزه علم و فرهنگ  بین

لف  تی مخهادستگاه یک کار جمعی بین ها حاصلگیریتصمیمها و سیاستگذاری در 

که هماهنگی و همراهی مضاعفی    و افرادی با سالئق مختلف است و این امر باعث شده

شکل مختلف  نهادهای  بین  گروه،   . بگیرد  در کشور  این  اعتقاد  عملکرد    مطمئناً   به 

فرهنگی و علمی کشور   یهای کالنشورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه سیاستگذار

جامع نقشه  مصوبه  جمله  از  بوده،  خوب  شدن    بسیار  اسالمی  سند  کشور،  علمی 
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بنیادین آموزشهادانشگاه پرورش، سند مهندسی فرهنگی و تعداد    ، سند تحول  و 

ی مختلف علم و فناوری که همگی بیانگر تالش  هاحوزه  دیگری از اسناد باالدستی در

که    استایت قطار علم و فناوری و فرهنگی کشور بر روی ریلی  هد  این شورا برای

با  مطابق انقالب  و  نظام  اهداف  عالوه،  1395شد)زاهدی،  با  به  ارزیابی  (.  برای 

 که اگر این   کنیمتوجه  باید  فرهنگی به این نکته    دستاوردهای شورای عالی انقالب

شد تاکنون    تولدسازمان سمت که توسط شورای عالی م   نهاد وجود نداشت چه میشد؟

تأسیس مجدد نهاد  .  میلیون منتشر کرده است  30هزار عنوان کتاب درشمارگان    2

مستغنی علم  رویکرد  با  دوره  دانشگاه  یادگار  که  غیراسالمی،  تفکرات  از    و خودکفا 

است و اصوالً تولد مجدد علم و دانش    طاغوت بود مرهون شورای عالی انقالب فرهنگی 

برآمده از انقالب فرهنگی    شورای عالی انقالب فرهنگی و نهادهایمرهون    در کشور

است اما همین جرأت که ما   در حوزه علوم انسانی هر چند راه درازی در پیش.  است

اسالم هستیم،    علوم انسانی مبتنی بر جهان بینی و انسان شناسی  مدعی توانایی تولید

انقالب    ، فلسفه و ... قبل ازتالهیما در جامعه شناسی،  .  حاصل انقالب فرهنگی است

چه داشتیم و امروز چه داریم و چه وضعی   یی از آثار دست چندم غربیهاجز ترجمه 

 رت واتحول ایجاد شده حاصل روحیه جس  انتشار آثار مولد و منتقد داریم؟  از نظر

توانست جایگاه علم و دانش را در   باوری بود که در جریان توفنده و زالل انقالبدخو

مسیحایی امام خمینی)ره(    بازتعریف کند که این جرات و جسارت از دم  سرزمیناین  

عالی انقالب    در مورد نقشه جامع علمی کشور ما در شورای  .در کالبدها دمیده شد

  را تجربه کردیم و الگوی جدیدی تجربه شد، که گروهی و منسجم  فرهنگی، یک کارِ

در تدوین این سند مهم ما بدون    .استفاده قرار گیردها مورد   می تواند در سایر بخش

پیش رفت و الحمدهلل    و کامال در خال کار را آغاز کردیم و با قوت کار  هیچ تجربه قبلی 

شاهد کار    پرورش هم انصافاً  سند تحول بنیادین آموزش و  مورد  به پایان رسید یا در

 (.  1390)احمدی، فشرده شورای عالی هستیم

بعد  باشد  عالی انقالب فرهنگی وجود نداشــته که مثال الزم    شورای  ،از انقالب  پیش

 الگوبرداری نکرده   انقالب تغییر پیدا کند. ما حتی مدل این شورا را هم از هیچ جایی  از

وجود آمده است. این شورا »عالی«    ایم، بلکه این چیزی بوده که در خود انقالب به

وزرا و مقامات مربوطه و صاحبنظران برجســته    به اضافه  است به اعتبار اینکه تمام قوا،
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،  کند میکه    یی هاحضور دارند. این شورا »انقالبی« است چرا که سیاستگذاری  در آن

سیاســتها بالفاصله برای اجرا    گیرد، بلکه این میدر جای دیگر مورد بررسی قرار ن 

اسالمی و سه قوه،  هست چون عالوه بر اعاظم جمهوری    . »اسالمی« هم شودمیابالغ  

که ساختار    1363  اگر شما از ســال.  و مجتهد نیز در این شورا حضور دارند  افراد عالم

شــکل گرفت تا به امروز را ببینید مالحظه میکنید   شــورای عالی انقالب فرهنگی

سراغ   شکیل شده است. من مشابه این راروز    15آن به طور مرتب هر    که جلسات

شورای عالی امنیت ملی،    ــورای عالی قضایی داشــتیم و االن هم ندارم. ما زمانی ش

داریم که همگی وجودشان ضروری است اما    شورای عالی اقتصاد و شوراهای دیگری

  شورای عالی انقالب فرهنگی جلســات منظم داشته باشند. این   فکر نمیکنم مشابه

 (.  1395ت)کی نژاد، شــورا خودش الگویی برای شوراهای اقماری آن اس

  عالی انقالب فرهنگی است؛ ابتدا، شورا اداره   شورای  سئولیتهای متعددی بر عهده م 

وسیعتر   و سیاستگذاری برای آنها را برعهده داشت، اما بعد، ابعاد مسئولیت  ها دانشگاه

  هابحث دانشگاه  شد و همه مسائل فرهنگی و آموزشی کشور را در برگرفت؛ یعنی فقط

ارشاد اسالمی و حتی سازمان    نبود و مباحث آموزش و پرورش، حوزه وزارت فرهنگ و 

انقالب  مسئولیت   تبلیغات اسالمی و مراکز دیگر، در دایره شمول های شورای عالی 

فرهنگی باالتر از    ز حیث سیاستگذاری فرهنگی و مقرراتگذاری. افرهنگی قرار گرفت

استهادستگاه کشور  آموزشی  و  فرهنگی  اینی  اعضای  حکم  امام    .  توسط  شورا 

 سیاستها، مقررات و مصوبات این شورا، جایگاهی ذیل قانون  . شودمیمسلمین صادر  

که  است  ی مربوطه الزم االجراهااساسی دارند و در حکم قانون عادی و برای دستگاه

قاعده  خصیصه  از  چون  هستند  قانون  حکم  در  نمایند.  عملی  را  آنها    - قانونی  باید 

بودنالزم الزم  -االجرا  حکم  برخوردارند؛  واسطه  به  هم  آنها  بودن  حکومتی    االجرا 

ی  هااست که این شورا را ایجاد کردند و دستور هم فرمودند کلیه دایره  حضرت امام

فرهنگی ترتیب اثر    اجرایی، قضایی و تقنینی کشور به مصوبات شورای عالی انقالب

 (. 1396)اصالنی، بدهند

 است.   ِاالجرا بودن«، داشتن سازوکار نظارت و برخورد با خاطیان لوازم »الزمیکی از 

کند. یکی از   این سازوکار را خود شورای عالی انقالب فرهنگی باید مشخص و عملی
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کند، لزوم اجرایی و    موارد مهمی که شورای عالی انقالب فرهنگی باید به آن توجه

سازوکاری برای نظارت بر »اجرا« و    آوردنوجود    عملیاتی شدن مصوبات شورا و به

 هر دو است. چون فقط اجرا مالک نیست،   »حسن اجرا«ی مصوبات شورا و تضمین

 انقالب فرهنگی هم مطرح است. بدون تضمین  ِحسن اجرای مصوبات شورای عالی

نظارت ممکن است مصوبات شورا فقط در کتابها باقی بماند و به مرحله بروز و ظهور 

حوزه ما   نرسد، برخی  در  مصوبات  از  برخی  تعیینهانند  بسیار  که   ی  کشور  کننده 

ی اجرایی حساس کرده و میپرسند که چرا  هامنتقدان را به شورا و دستگاه  بسیاری

؟  شودمیمصوباتی با این عظمت و دقت و ظرافت در عرصه اجرا مشاهده ن  اثری از

مص  بنابراین اجرای  بر حسن  نظارت  سازوکار  تعیین  مهم  موضوع  خیلی  شورا  وبات 

 )همان(.است

وجود   تسامح و تساهل جدی توسط دولتمردان  ،واقعیت آن است که از نظر اجراء  

است که به دولت    مدت زیادیداشته و دارد. به عنوان مثال سند مهندسی فرهنگی  

نشده است. سند تحول بنیادین    جهت اجرا، ابالغ گردیده، اما تاکنون هیچ خبری از آن

  لههاجدی نداشته است. سند هوا و فضا در  پرورش هنوز پیشرفت اجراییآموزش و  

هنوز پیشرفت الزم را نداشته   ها اسالمی شدن دانشگاه جرایی است. سند اای از ابهام 

رؤسای   .اند متعدد دیگری وجود دارد که به صورت کامل اجرا نشده  است و مصادیق

زم برای جفرهنگی بایستی خود عزم  انقالبمحترم جمهور، به عنوان ریاست شورای  

در این صورت سرعت عمل در اجرا باال رفته و   اجرایی شدن مصوبات داشته باشند

به هر دلیلی که باید جویای  (.  1395فت)زاهدی،خواهدگر  اقدامات الزم به موقع صورت

وزارتخانه  شــد  تحققهاآن  با  مرتبط  و    ی  روان  رابطه  کشور،  اقتصادی  استقالل 

این مشکل باید حل شــود قضیه مربوط به این دولت    ناسبی با شورای عالی ندارند و م

 باید حل شود حیف است این   بحثی ساختاری است که حتماً  .نیست  یا دولت قبل  و

 (. 1395)طیبی،  نتیجه مورد انتظار از آن گرفته نشود  همه وقت و زمان صرف شود ولی

فرهنگی را بایستی در ضعف ارتباط این    شورای انقالب  نقطه ضعف به عبارت دیگر،  

اگر کارنامه    .ناکام ماندن مصوبات در اجرا دانست  شورا با بدنه اجرایی و یا به عبارتی 

عملکرد شورای انقالب فرهنگی، به لحاظ کمی    ای بخواهیم ارائه کنیم در خصوص

اساسنامه مربوط   170  سیاست گذاری و   120و بیش از    مصوبه 1500  تصویب حدود



 15        گیری در آموزش عالی و ...شناسی تعدد مراکز تصمیمآسیب

 
 

قابل مالحظه ای است. اما اگر    به مراکز علمی در طول سالیان پس از انقالب، عدد

شده مقایسه کنیم مانند   بخواهیم مصوبات را با اهداف اولیه ای که برای شورا تدوین 

، تربیت  هادانشگاه  گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمی در همه شئون جامعه، نظارت بر

مؤثری   الم شناس و غیره و غیره باید اعتراف کنیم که اقدام متخصصان متعهد و اس

اینکه  1397)نجفی،  صورت نگرفته است ابتدای کار(. ضمن  شورای عالی    در همان 

حوزه    که امروز هم جزء مباحث مطرح  شدمیمطرح    انقالب فرهنگی مباحثی در شورا

ندهی علوم انسانی  صنعت با دانشگاه، ساما   موضوعاتی مانند ارتباط  ،علم و فرهنگ است

(. به عبارت دیگر، در حل مواردی که شورا مسائل اصلی کشور 1390... )احمدی،    و

شود و آن مسائل،  دید، پیشرفت محسوسی مشاهده نمیدر حوزه علم و فرهنگ می

 کم و بیش هنوز هم مبتالبه جامعه اند. 

روزی که بحث م  شناسند. حضرت امامیای را از محصوالتش    از طرفی، هر مجموعه

مجموعه هر  که  میفرمودند  بود،  مطرح  فرهنگی  کارخانه  ای،  انقالب  از    هر  را  ای 

می واقعا محصوالتش  ارزشی  شناسند.  معیارهای  به  توجه  و    -با  انقالبی  و  اسالمی 

آیا از محصوالت دانشگاه رضایت وجود دارد؟  انقالب    آموزشی  عالی  اعضای شورای 

دارن رضایت  زمینه  این  در  رضایت فرهنگی  اگر  ایجاد    د؟  برای  اقدامی  چه  ندارند، 

داده انجام  مطلوب  می  وضعیت  یا  انجام اند  از    خواهند  برخی  باید  اینان  بدهند؟ 

را رها کنند و به کارهای کالن،    نگرانه  ای، کارهای جزئی و جزئی های حاشیهحرکت 

ورای عالی  است. برخی از عزیزان در ش  مهم، کلیدی و اصلی بپردازند و این بسیار مهم

کار دهمشان شورای عالی انقالب فرهنگی    انقالب فرهنگی چند شغل دارند و شاید 

ای یکبار برای شرکت در جلسه! این  یا دو هفته ای است! آن هم به حد حضور هفته

. این اعضا باید وقت  کند میعالی انقالب فرهنگی کفایت ن  برای عضویت در شورای

  گیری تصمیمین مسئولیت مهم را انجام دهند. هرگونه بتوانند ا بیشتری را بگذارند تا

بر متأسفانه در قسمت  اساسی متوقف  فکر کردن است.  اراده  و  های  قدرت، فرصت 

برخی نتیجه    مختلف  در  و  کردن  فکر  اراده  یا  فرصت  را    گیریتصمیمقدرت، 

 (.  1396)اصالنی، ندارند

که از جمله   خودکفایی علمی بوده استکی از اهداف انقالب فرهنگی، رسیدن به  ی
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تشکیل می درداخل کشور  دانشجو  تامین  را  آن  انقالب    دهد ارکان  عالی  شورای  و 

ی دیگر، نیاز به تالش بیشتر  هافرهنگی در این زمینه موفق بوده است. اما در زمینه 

مثالً  درسـال    هست.  انسـانی،  علـوم  کمبود کتب  به  مربوط  مسایل  رفع  منظور  به 

ایجاد شد   (تدوین کتب علوم انسانی و اسالمی سازمان تهیه و)سمت سـازمان 1364

فعالیتهـای ادامه  گردید.    و  واگذار  سازمان  این  به  سابق  انسانی  علوم  بازبینی کتب 

ماهیت این رشته، عدم سرعت الزم اجرایی و نیاز دولت    لـیکن تـا مـدتها بـه دلیـل

اقتصاد، مردم شناسی، علوم سیاسی، و سایر    بـه نیروهـایی در زمینـه جامعه شناسی،

زمینه  هارشته  علـومهاو  یک سری    ی  تنها  اسالمی،  منابع  تالیف  منظور  به  انسانی 

اسالمی برای دروس دانشگاهی به زیر چاپ رفت    کتابهـای عربـی و اخـالق و تربیـت

ب منتشر پایه و سایر علوم، تعداد زیادی کتا  این در حالی بود که در زمینـه علـوم

ی بسیاری را به بوته آزمایش گذاشته هاراه حل  تا به حال شـورای عـالی،.  شده بود

مدرک گرایی، جهت گیری دانـش آمـوزان  است، اما هنـوز هـم مشـکالتی از قبیـل

آزموده، نحوه اداره امور   استادان کار  بـه سـمت آمـوزش عـالی و دانشـگاه، کمبـود

عالی   آموزش  است  و.... مراکز  مطرح  بـه.  تاحدودی  اسـت  رفع   شایسـته  منظور 

جمله   ی حاضر، عالوه بر رسـیدگی بـه مسـایل داخلـی شـورای عـالی ازهانارسایی

عدم هماهنگی بین مسئوالن، عدم همفکری الزم، نداشتن هدف مشـترک و عـدم  

مس رفـع  بـرای  کـافی  وقت  عدم  الزم،  صالحیت  صاحب  افراد  از  گیری  ـایل  بهره 

روی لوایح ارائه شده به شورا،   گیری و دقت نظر بیشتر بردانشگاه و... با بهره  جامعـه و

 (.1382)روشن نهاد، فایق آمد بر مشـکالت

برخی افراد هم معتقد به ساختار معیوب شورای عالی انقالب فرهنگی هستند. بدین   

ارآمدی است. به نظر معنی که شورای عالی انقالب فرهنگی دارای ساختار ناقص و ناک

ما اگر بخواهیم یک ایده فرهنگی تحقق یابد، باید از نظریه به راهبرد برسیم این گروه،  

و سپس قانون تصویب شود و آن قانون را اجرا کنیم، ولی باید ساختار مناسبی داشته  

برای اجرای درست هر فرآیند به عبارت دیگر،    باشیم تا این فرآیند درست انجام شود.

باشدبای ای شخصیت حقیقی و حقوقی به صورت یک  اینکه عده.  د ساختار درست 

آیا   مسائلی صحبت کنند که  درباره  و  بگیرند  میان یک جلسه دو ساعته  هفته در 

ها هم اگر یک هفته در  متفکرترین آدم   تصویب شود یا تصویب نشود، مشکل دارد.
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ریزی فرهنگی کشور برنامه   توانند برای قرارگاهمیان دو ساعت کنار هم باشند، نمی

دهد، مقام معظم رهبری انتظار داشتند، که شورای عالی  کنند. این ساختار جواب نمی

انقالب فرهنگی قرارگاه فرهنگی کشور باشد، بنابراین افرادی که عضو شورای عالی  

اصلی کار  باید  فرهنگی هستند،  نه  انقالب  باشد  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  شان 

  جلسات شورا هم شرکت کنند.  ، دراصلی چیز دیگری باشد و در کنار آن  اینکه کار

گیرد ولی کار کارشناسی که در  کارهای کارشناسی در دبیرخانه صورت می  هر چند

دبیرخانه انجام شده است، در جلسات شورا با یک جلسه دو ساعته یا حتی با شورای 

ای را تصویب کرده  یک پرونده  رسد، مگر اینکه بخواهیم بندی متقن نمیمعین به جمع

و به پایان برسانیم، ولی اگر قرار باشد کار کارشناسی انجام شود، با این مدت زمان  

تر باشد تا  البته اعضا با دبیرخانه در ارتباط هستند، ولی باید ارتباطات قوی .شودمین

ضای شورا برای نامه یا سند روبرو نشوند. باید اعبار با آییندر جلسه شورا برای اولین 

صورت نیست که اعضاء بتوانند ارتباط  امور شورا درگیر باشند ولی ساختار شورا به این 

کار اول اعضای شورا باید شورا .  تری با دبیرخانه و کارشناسان آن داشته باشندوسیع

افراد نیست، بلکه باشد، ولی در حال حاضر این از  گونه نیست و این مسئله اشکال 

راهکار این است که اعضای شورا .  کندمیر است که اعضاء را درگیر ناشکال ساختا

بهمسئولیت  هفتهگونهشان  حداقل  که  باشند  فرهنگی    3ای  ای  قرارگاه  این  به  روز 

 (. 1397)خسروپناه، بپردازند

عده ای نیز شورای عالی انقالب فرهنگی را از زاویه دیدگاه خود، یک شورای شکست 

اهداف    هسال فعالیت نتوانستچندین  شورا پس از  دانند. به اعتقاد اینان،  میخورده  

ولی در    عمل بپوشاند،  جمهوری اسالمی را در بخش فرهنگ، جامه  مورد نظر نظام 

نیروی آموزشی در   گسترش نظام آموزش عالی و تأمین کمی  برخی از موارد، چون

دانشگاه داخل  هاسطح  توانست  در  مسلم  هکشور  شود.  به  اًموفق  چنین   رسیدن 

ازغدی در   پور  همچون حیدر رحیم  افرادحتی برخی  .  موفقیتهایی رضایتبخش نیست

فرهنگ پشت کوه قاف« شورای   با عنوان »نقدی بر درماندگی شورای عالی   کتابی 

خورده میداند و    شکست   فرهنگی را در رسیدن به اهداف فرهنگی نظام  عالی انقالب

شکست را پذیرفت و    نقالب در جبهه علوم انسانیمینویسد: »ا   کتابش   32در صفحه  
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جهان را دگرگون  اینکه پس از سی سال تدریس علوم انسانی،   ناکام گردید و به جای 

مقابل انقالب    القایی در ایران خودمان، »سبز پوشان« در  کند، به برکت علوم انسانی 

به میخروج   هرکه  چه،  جاهل  کنند.  پرداخت  التقاطی  انسانی  روزگار تر    علوم    از 

انسانی  که  است  ستم  این  و  برگشت  جاهل   بیسوادی  و  برود  علم  پیش    پی  از  تر 

 (. 1390د«)میرمرعشی، برگرد

لزوم    موجود،  وضع  نقد  دوم:  و   سیاستگذاری  شناسی  آسیبگروه  علمی 

   کشور  فرهنگی

انقالب   از جایگاه حفظ و تقویت وضع موجود شورای عالی  بر خالف گروه اول، که 

گویند، برخی دیگر به لحاظ اینکه وضع فعلی شورای عالی انقالب  می فرهنگی سخن

نظام   به  زننده  آسیب  به دالیلی  بنا  و    سیاستگذاریفرهنگی  کشور   فرهنگی علمی 

 پردازند. میاست، به ارائه نظر 

دارد  بسیاری وجود  فرهنگی  سیاستگذار  و  متولی  نهادهای  و  سازمانها  مورد   از  که 

ی فرهنگی را در اختیار هاشوند در حالی که بخش اعظمی از بودجه   نمی  ارزیابی واقـع

دارند اسالمی،.  خود  تبلیغات  و سیما، سازمان  اسالمی  سازمان صدا  تبلیغات    ، دفتر 

قم،کـانون علمیـه  انقالب    حـوزه  عالی  شورای  نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش 

  ، نگ و ارتباط اسالمیاسالمی، سازمان فره  فرهنگـی، شـورای همـاهنگی تبلیغـات

بلکه اساساً پاسخگوی عملکرد   کنند مینهادهایی که نه تنها مستقل از دولت عمـل  

  6  . از کلنیستند  خود نه در مقابل نماینـدگان مجلـس و نـه در قبـال قـوه مجریـه

ارشاد   درصد سهم وزارت  13  کمتر از  1394  بودجه فرهنگی سال  یمیلیارد تومانهزار  

از دولـتد  87  و مابقی  ، رصد در اختیار نهادهای دیگری است که ضمن اسـتقالل 

 از وضعیت   شناسی  آسیب(. بنابر این الزم است یک  1394نیستند)زیباکالم،    پاسـخگو

  آسیبصورت گیرد.    در جمهوری اسالمی ایران  و علمی  ی فرهنگی هاسیاستگذاری 

  که آسیب می تواند به بحـران منجـر شـود و  استشناسی از این جهت حائز اهمیت  

از بـیهابحران نیز همانگونه که  کـارکرد شـدن نظـام    برماس اشاره میکند حـاکی 

یعنـی  دهد  اسـت  قرار  نهادها  سایر  اختیار  در  باید  که  آنچه  تولید  از  .  بازماندن 

مدت بلند  در  روزمرگی  مدت،  کوتاه  در  سیاستگذاری    رادیکالیسم  بارز  در ویژگی 
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ی بلند مدت  هابرنامه  ی کوتاه مدت بـرهاترجیح سیاستو  بسیاری از بخشها در ایران  

مرجعیت   انداز گـردش  است، در برخی از بخشها عمر کوتاه مدیریت از یکسو و چشم

  ی کمـیهادر بخش، مدیر را ناگزیر از نگرش کوتاه مدت میکند لذا از یکسو سیاسـت

اقد بر  داده مـیقابل حصول در کوتاه مدت  تـرجیح  بیشتر  بلند مدت    امات کیفی 

از سـوئی و  بروز می  شـود  تغییر سریع  به  تمایل  و  رادیکالیسم  تفکر    ودهد    دیگر 

 (. 1395)مقتدایی و ازغندی، تغییـرات تـدریجی حـاکم نیسـت

به عالوه، معلوم نیست فرایند مسئله شناسی و مسئله گذاری در شورای عالی انقالب  

چه    فرهنگی طرح  به  یک  برونداد  بایستی  مصوبه  هر  است؟  شده  تعریف  ترتیبی 

مبتنی بر تحقیقات   شورای عالی انقالب فرهنگی   تحقیقاتی باشد. تا چه حد مصوبات

تا چه حد   آن،  از  فراتر  دارد؟  قوی  تحقیقاتی  این شورا یک مرکز  آیا  است؟  علمی 

چرا که اگر در    است؟مبتنی بر آینده پژوهی    شورای عالی انقالب فرهنگی  مصوبات

که تصمیم گیری و تصمیم سازی بدون پژوهش    شدمیگذشته ای نه چندان دور گفته  

هرگز، امروز باید آن را به این مضمون ارتقا داد که : تصمیم سازی و تصمیم گیری،  

 (.  1392و مطالعات راهبردی، ها ، هرگز)مرکز بررسیپژوهی آیندهبدون 

 ه دوم عبارتند از:برخی از مهم ترین نقدهای گرو

 ممانعت از حق شکایت برای ذینفعان   -الف  

انقالب   عالی  شورای  به  مربوط  امور  در  اداری  عدالت  دیوان  ورود  از  شورا  ممانعت 

فرهنگی آن هم توسط مصوبه ای که خود شورا به تصویب رسانده است، نقدی مهمی  

را    ها ش، دیگر اُرگاناست که بر شورا وارد شده است. اینکه یک اُرگان با تصویب خود

شاید بهترین شاهد مثال در  از حق دخالت در امورش منع کند چیز عجیبی است.  

و    هاهیئت ام ایـن شـورا در خصوص ایـن خـصوص، مـصوبه جلـسه ششـصد و سـی

ی تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آموزش  هاکمیته 

شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی  .  به تصویب رسید  1387  پزشکی باشد که در سال

  هاهیئتخروج تصمیمات صادره از  «مـاده واحـده    12/6/1387  مـورخ  630  سهدر جل

کمیته  و  هاو  درمان  بهداشت،  و  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارتین  تخصصی  ی 

علمـی،   شـؤون  و  امـور  در  پژوهـشی  و  آموزشـی  مراکـز  سایر  و  پزشکی  آموزش 
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  «آموزشی و پژوهشی، از شمول صالحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجـع قـضایی

 : ذیل تصویب نمود را بـه شـرح

تصم» از  آن دسته  ـ  واحده  در  ماده  و قطعی صادره  نهایی  آراء  و  و    ها هیئتیمات 

ی علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،  هانهفعال در وزارتخا  ی تخصـصیهاکمیته 

از   ها درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، 

امناء، ممیـزههاهیئتجمله؛ تصمیمات و آراء نهایی   اساتید و    ی  انتظامی  کمیته و 

خـصوص  در  نهـایی  آراء  و  تـصمیمات  همچنـین  و  دانـشجویان    انـضباطی 

بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصـت مطالعـاتی  

پژوهـشی صـادر    کـه صـرفاً در  رابطه با امور و شؤون تخصصی، علمی، آموزشی و 

دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی  رسیدگی در    شـده باشـد، قابـل شـکایت و

 . نخواهد بود

ی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، درمـان  ها تبصره ـ در هر یک از وزارتخانه 

آمـوزش تجدیـد هیئتپزشکی،    و  منظـور  بـه  نهـایی  مرجـع  عنـوان  به  و    ی  نظر 

و اسـاتید  شـکایات  بـه  تصمیمات    رسـیدگی  و  آراء  از  و    هائتهیدانشجویان 

شؤون علمی، آموزشی و    ی مـذکور در مـاده واحـده فـوق کـه در امـور وهاکمیته 

ها و  هیئت پژوهشی صادر شده و همچنین به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در ایـن

اختیارات  شودمیتشکیل    هاکمیته  و  وظایف  و  اعضاء  ترکیب  ایـن   هیئت.  موضوع 

«)صداقتی و امیرآفتابی،  ب فرهنگی خواهد رسیده تصویب شورای عالی انقالب  تبـصره،

1388 .) 

 خدشه بر اصل تفکیک قوا   - ب

انحصاری    برخی مصوبات به صالحیت  ورود  به جهت  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 

مجلس شورای اسـالمی در باب وضع قانون، با اصول پنجاه و هفتم و هفتاد و یکم  

قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران آشکارا در تعارض قرار دارد. قانونگذار اساسی  

و  قـوا  تفکیـک  قاعـده  بـه  توجـه  با  ق  ایران،  از تقـسیم  پرهیز  جهت  در  درت، 

نه اشاره  گاخودکامگی حکومت، در اصل پنجاه و هفتم به لزوم استقالل قـوای سـه  

اعالمیـه حقـوق   نویـسندگان  بدان جاسـت کـه  تا  قوا  تفکیک  اهمیت  است.  کرده 

  آورترین اصل حقوق اساسی دانسته   آن را الزام  1789بـشر و شهروند فرانسه در سال  
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ای که تفکیک قوا برقرار   در جامعه«  :اند  مقرر داشته  اعالمیه  شـانزدهم اند و در اصل  

   ».نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد

قانون اساسی ایران در اصل هفتاد و یکم، قائل بـه صـالحیتی انحـصاری در خـصوص  

وضـع قوانین توسط مجلس شورای اسالمی اسـت. بنـابراین شـورای عـالی انقـالب  

نیـز  فرهنگـی شـورا  این  مصوبات  و  تصمیمات  طبیعتاً  و  نبوده  تقنینی  نهادی   ،

الواقع اصل حاکمیت قانون اقتضاء دارد تا تمامی    فی.  ـد قـانون تلقـی گـردد توانمین

که بر اساس آن،    عامی باشد و    امور و شؤون جامعه بر طبـق قـوانین و قواعـد کلـی 

مجلس شورای    وردار شـوند. فلـذا، صـرفاًعموم مردم از حقوق و تکـالیف یکـسان برخـ

است.  ، به عنوان تبلور اراده حاکمیت ملت، مقام صالح جهت تصویب قانون  میاسال

از   صـادره  تـصمیمات  سـاختن  خـارج  بـا  فرهنگـی،  انقـالب  عالی  شورای  مصوبه 

ی تخصصی وزارتین علوم و بهداشت و درمان، از شمول صالحیت  هاهـا و کمیته هیئت

دیـوان عـدالت اداری و سایر مراجع قضایی، اقدام به عمل تقنینی کرده است. این در  

حالی است که شورای مذکور همچنـان که از بیانات مقام معظم رهبری در پاسخ به  

میآید،  بر  1364مورخ    سؤاالت کارشناسـان روابـط عمـومی دبیرخانـه شـورای عالی

پـردازد و لـذا فاقـد صـالحیت قانونگذاری است. میصـرفاً بـه امـر سیاسـتگـذاری  

میفرمایند بهتـرین  «  :ایشان  و  جایگـاه  بهتـرین  فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شورای 

 بهمصو«.  را بکند  {فرهنگی}سیاستگذاری    مرجـع اسـت کـه بتوانـد یـک چنـین

شورای عالی انقالب فرهنگی، بـا سـلب حـق شـکایت    12/6/1387  مـورخ  630  سهجل

و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی،    ها دانشگاه  خـواهی اسـاتید و دانشجویان  و تظلـم

از دیوان عدالت اداری و حتی سایر مراجـع قضایی، با اصول سی و چهارم، یکصد و  

اصل سی و چهارم .  ت داردمغـایر  نیز  هفتادم و یکصد و هفتـاد و سـوم قـانون اساسـی

د  توانمیدادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس  «  :قانون اساسی اشعار میدارد

رجوع نماید ... هیچکس را نمیتوان از    ی صـالحهابه منظور دادخواهی، بـه دادگـاه

جای بسی تأسف    .«کرد  دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه بـه آن را دارد منـع

است که شورای عالی انقالب بـا تـصرفی آشـکار در حـوزه صـالحیت قـوه قضائیه و  

بدون توجه به رعایت حقوق شهروندی، کـه حـق دادخـواهی یکـی از ارکـان بنیـادین  
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دانشگاهگرددمیآن محسوب   دانشجویان  و  اساتید  اولیه    ها ،  و  طبیعی  حقوق  از  را 

 . خویش محروم سـاخته است

سـایر   عمـل  استقالل  با  که  است  استقاللی  نیازمند  قضائیه  قوه  جایگاه  حساسیت 

ی عمومی تفاوتی بنیادین دارد. استقالل قوه قضائیه در گرو این امر است هادسـتگاه

که انجام وظـایف قـضایی در انحصار این قوه باشد. سپردن امر قضا به ارگانها و مقامات  

و شـکل  هـر  به  دیگر  فاقـد    عمومی  ـ  مختـصر  صـورت  بـه  چند  هر  ــ  ترتیبـی 

از مـصلحت و تـضمین حقـوق شهرو ی است. اساساً  ندوجاهـت قـانونی و بـه دور 

را داشته    اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان زمانی میتواند کـارایی الزم

ارا بودن  دیوان عدالت اداری با د.  ای مستقل، پاسدار آن باشد   باشد که قوه قضائیه

با صالحیتهای علمی و سـابقه کـار قـضایی الزم، بالتردید مرجعی صالح و   قضاتی 

دانـشگاه دانـشجویان  و  اسـاتید  شـکایات  بـه  رسـیدگی  برای  احقاق    هاشایسته  و 

در   صـادره  قطعـی  و  نهایی  آراء  و  تصمیمات  از  آنان  احتمالی  و  هیئتحقوق  هـا 

داهاکمیتـه  علوم،  وزارت  تخصصی  پژوهشی    هانشگاهی  و  آموزشی  مراکز  سایر  و 

 هستند.  

انقالب   عالی  شورای  مصوبه  بدانیم،  که  برد  خواهیم  فاجعه  عمق  به  پی  زمانی  اما 

فرهنگی، نه تنهـا حق شکایت به دیوان عدالت اداری را سلب نموده است، بلکه با ذکر  

ـ که صراحتاً   ی دادگستری راهاعمالً صالحیت دادگاه» سـایر مراجـع قـضایی« قید

است. حق شهروندی  زده  ـ تخصیص  اسـت  اشـاره شـده  بـدان  اساسـی  قانون  در 

دادخواهی مردم، تکلیف دادگری را برای نظـام قـضایی جامعـه ایجاب مینماید. هدف  

این است که تمامی تصمیمات و اعمال مقامات عمـومی، مـشمول بـازنگری قضایی  

رف قرار گیرد. بنابراین اگر شورای عالی انقالب  به وسیله یک دادگاه مستقل و بیط

از   به تصمیمات صادره  ی تخصصی وزارت  هاها و کمیته  هیئتفرهنگـی رسیدگی 

عدالت اداری و نیز سایر مراجع قضایی خارج ساخته است،    علوم را از صالحیت دیـوان

)صداقتی و  کند  بینیپیشباید الزاماً نظارت یا راهکاری جـایگزین را در این خصوص  

 (.  1388امیرآفتابی، 

اما مشکل اساسی تر آنست که در برخی مواقع به این مصوبه عمل شده و در برخی  

  ی انقالب فرهنگیعال  یشورا  سویاز    یواند  حیتصال  یدتحد  مواقع عمل نشده است.
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ر  یبرا  یمستمسک  هک  جدیدی نیست  عموضو ز  سیدگیعدم  شورا   ۀمصوب  یراباشد؛ 

  هورود ب  حق  یوانشورا، د  ۀمصوب  ستناد ا  بهباشد    قرار  و اگر  ستا  87  ه سال مربوط ب

  هباشد، چرا تاکنون اقدام ب  هرا نداشت  ها دانشگاه  مات وزارت علوم وتصمیاز    یاریبس

 یوان د  یبام و دو هوا  یک  سیاست  رده است؟صادر ک  یمتعدد  احکامو    ه کرد  سیدگیر

چندان    هن  ۀدر گذشت  صالحیت(  عدم   رغم   ی عل )  ها هپروند  هب  ع قاط  سیدگی بر ر  یمبن

ا ب  سد فا  یتال  یندور،  باطل و شعب    دیوان   از  هصادر  یراآ  یۀکل  هدنبال دارد ک  هرا 

  هک  شود مییادآور    ستحضارا  یبرا  . شوند  هانگاشت  یذات   حیتفاقد صال  کننده سیدگیر

ن  در   (موصوف  یاتز شکاج  هب)  هدر موضوعات مشاب  یمتعدد  یهاهپروند  یزتاکنون 

،  ق فو  ۀمصوب  یرشدر صورت پذ  هک  شوند می  یصدور رأ  همطرح و منجر ب  یواند  شعب

)بنایی  خود را صادر کنند  حیتو قرار عدم صال  عامتنا   سیدگی از ر  یۀ شعبکل  ید با

مصوبه 1394اسکویی،   این  به  نسبت  اداری  عدالت  دیوان  قضات  از  برخی  البته   .)

با   یزن  یواند  ضاتق  رسدمینظر    دارند. بهنظر مخالف  شورای عالی انقالب فرهنگی  

د ن  یواناقدام  عدم    یستندموافق  شعبب  یاتشکا  ارجاعو  برخالف  ه   یۀ رو  مختلف 

  دانند.می  ه رسیدگیخود را صالح ب  یوان،د  ضاتق  یشترب  هک  ستن اآ  یانگرمعمول، ب

را صالح   یواند  ؤسای شعب،متشکل از ر  یعموم  یئته  یوان،د  یۀرو  سیدر مبحث برر

 ی شورا  ی قبل  در مصوبات  ده ش  یجاد ا  یتو محدود   هدانسته  وارد  یاتشکا  ه ب  سیدگیر

 (.1384 ی،محمودست)ا یرفتهرا نپذ ی عال

انقالب  یعال  سوی شورای از  یجاد شدها  یت محدود یزن  ضائیهق  )سابق( قوه یس رئ  حتی 

 یاست ر  ست.ا  ه کرد   ید تأک  ضائیه ق  ۀقو  رای استقالل و ب  ه قرار داد  ید را محل تردفرهنگی 

یح تصر   هنکت   ین ا  هب   (1389  یزیونیتلو   ۀب اح در مص )  یجانیالر   یمل آ   آیت اهلل،  ضائیه ق   قوۀ

 ه نظر بنده  ب   ست ا  یانقالب فرهنگ   ی عال  ی ورود شورا  یرهو دا   حیطه   ه ک   ییاج   کرد: » در 

 هنظر بند  هال ب ح   ین ق ورود ندارد؛ اما در ع ح   ضاییق   دستگاه   ضائیه ق   ۀ قو   یس رئ   ه عنوان ب 

 ه داشت   م توانمی بر او ن   یلیتحم   یچ ه   هق ورود دارد بند ح  ه باشد ک   ینبر ا   ی نظرش اگر قاض

د حدو   جمله از    ستا   هروشن شد   یفوظا   یکسری   یگذارم. ... م   احترام   او   یرأ   ه و ب   م باش

و   ی ترام قانونح . در کنار ا ست ا   هشورا مطرح شد   ین ا  اختیارات   و  یف وظا  ی بند برا   26

 یلیاگر با هر دل  یمقائل باش   یدبا  یانقالب فرهنگ ی عالیمصوبات شورا   ی برا   ه ک   یشرع 
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پ   ی ا   حیطه   و در   است   کرده  ه شورا اشتبا  ین ا  خودش   ی قانون  حیطۀ   هکرد ک   یداورود 

خود تجاوز  ی د قانون حشورا از  ینا  یکی اینکهد دارد جو و   ه فرض دو نکت   ین در ا  یست، ن 

انقالب   ی عال  ی نظارت بر شورا   یمتول   ندارد چون   ضایی ق   دستگاه   ه ب   ی ربط ه  ک   ست ا   ه کرد 

 غیر در   یانقالب فرهنگ  ی عالیشورا  به اگر از مصو  ی . ولیست ن   قضایی  دستگاه  ی فرهنگ

 ۀ قو   حیت در صال   ین مسئلها   ه ب   سیدگی شود کامال ر   یکس   ه ب   یظلم   یاراتش اخت   ه حیط 

 ی دادگستر   ه ک است  اساسی قانون  159و  156اصل  ق اطال من ه آ  یلدل  ست.ا  ضائیه ق 

داند«. رئیس قوۀ قضائیۀ همچنین در سخنرانی مورخ می   یخواه م  تظل  سمیر   مرجع را  

این مصوبه   88/ 9/ 30 اصل  با  »بنده  کرد:  اعالم  به صراحت  دیوان  عمومی  هیئت  در 

ورود    630)مصوبۀ   که  فرهنگی(  انقالب  عالی  مسائل   یوان د   یتیماه شورای  در  را 

 ی ا مصوبات شور   ه ب  ع رسیدگی من   ه ب   جه و با تو م مخالف   ه نمود  سلب   ی دانشگاه   ی تخصص 

 یوان، قانون د  19  ۀ مادۀدر تبصر   عدالت   یوان د  ی عموم   یئت در ه   ی انقالب فرهنگ   ی عال

ب  ول  سیدگی ر   شودی نم  همصوب   هطبعًا  ب ا عد   یوان د  ضاتق   یکرد   یماتتصم ه  لت 

 ی عال  ی شورا   «. اگرچه کنند   سیدگیداشت و علوم ر هوزارت ب   یتخصص   یها یسیون کم 

فرهنگ  ص ح لکن    ست،ا   یقانون   جایگاه  ی دارا   یانقالب  عالی،شورا   الحیتدود   در   ی 

 کالن و امور مرتبط  یها سیاست   ع و وض   یپژوهش   ی، علم   ی، فرهنگ   ی، موزش آ   ی ها حوزه 

 ۀ قو   ی قانون  یف و تکال   یارات اخت   یدق ندارد و نبا ح شورا    ینا   ه ک   ست ا   یهیو بد ه  بود   آنها   با

 ه محول   یف وظا  ۀ در محدود   یعال   ی شورا   یگر، عبارت د  ه ب   .دهد ش  کاه   یا   یشافزا   قضائیه را 

عدالت  یوان د حیت دود و ثغور صال ح یین تع  ۀز جا ا  ی کند، ول  ع را وض  مقرراتی دارد حق 

 (.1394)بنایی اسکویی،  را ندارد   ی ادار 

 نظارت ناپذیری شورای عالی انقالب قرهنگی  - پ

این است که امروز در قبال    واقعیت  به  تا  از بدو تأسیس  اداری  رویه دیوان عدالت 

انقالب فاقد ثبات و انسجام الزم بوده است. به  تصمیمات و مصوبات شـورای عالی 

با استناد به فرمان    1372اردیبهشت    8مـورخ    109طور مثال دیـوان در رأی شـماره  

ت شورای عالی انقالب،  به مـصوبا  «ترتیب اثر دادن»امام خمینی مبنی بر ضرورت  

از  صـادره  تنبیهـی  آرای  و  احکـام  بـه  اداری  عـدالت  دیوان  ورود  عدم  بر  حکم 

دانشگاههاکمیته  انضباطی  در    ها ی  فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شورای  دبیر  بود.  داده 

میدارد:   بیان  اداری  عدالت  دیوان  اسـتعالم  بـه  و »پاسـخ  ضوابط  امام  حضرت   ...
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اند که به   مینماید در حد قانون دانسته و فرموده  شورای عـالی وضـعقواعدی را که  

این در حالی است که حضرت امام در خصوص مصوبات   ».آنها باید ترتیب اثر داده شود

بـسنده نمـوده    «باید ترتیب اثر داده شود »شورای عالی انقـالب صـرفاً بـه ذکر عبارت  

کـالم حضرت امام ـ مبنی بر اینکه ایشان    چنینـی از فحـوای  بودنـد و برداشـتی این

در .  انـد ــ خالی از وجه است  مصوبات شورای مذکور را در حد قانون تلقـی کـرده

سالهای   تنبیهـی    1377و    1365مصوبات  احکـام  فرهنگـی،  انقالب  عالی  شورای 

کم  ، با برداشت ناصحیح از فرمان امام در حهای انضباطی دانشگاههاصـادره از کمیته

)صداقتی و    قـانون دانـسته شـده بود، و قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نبود

 (. 1388امیرآفتابی، 

حـد  در  اعتباری  انقالب  عالی  شورای  مصوبات  برای  فرض  بر  اگر هم  است  بدیهی 

شـورای مـذکور خواهـد   »مـصوبات« قـانون قائـل شویم، این اعتبار فقط و تنها بـرای

صادره از سوی یک مرجع رسیدگی به تخلفات   »احکام«و   »آراء « ـربـود. حـال اگ

انضباطی در حکم قـانون دانـسته شـود، از هیچ استداللی برخوردار نخواهد بود. به  

ابطـه با اعمال تنبیه بر فرد  ر  دیگر سخن، وقتی که مرجعی در مقام اجرای رأی در

حتـی در صـورت داشتن    خاصی است، این عمل چه شباهتی با وضـع قـانون دارد؟

  فرمانی صـریح از امـام خمینـی در خـصوص اعتبـار مـصوبات شـورای عـالی انقـالب 

کـه   باشد  نهادی  قانونی  غیر  اعمال  کننده  توجیه  نمیتواند  مزبور  فرمان  فرهنگی، 

اما دیوان عدالت اداری در یک رویه متفاوت از  !آمیز است ابهام موقعیـت قـانونی آن

کنترل   به  1378سال   در  خود  صالحیت  پذیرش  ضمن  متعددی،  آرای  طی  بعد، 

نموده   رسیدگی  مطروحه  شکایات  به  مورد  حـسب  انقـالب،  عالی  شورای  مصوبات 

 )همان(.است

نظریـه   در  نگهبـان  شـورای  که  گردید  آغاز  جایی  از  حقوقی  عدیده  مشکالت  اما 

در پاسخ به استفسار بحث برانگیز رئیس قوه    21/10/1383  تفـسیری خـود مورخ،

قـضائیه ــ کـه گـویی بـه نیـت تحریک شورای نگهبان به اظهارنظر در این خصوص 

با توجه به قرینه قوه مجریه در قسمت «  :داردمیصورت گرفته بود ـ صراحتاً اعالم  

 ».ه استاین اصل قوه مجری  قانون اساسی، مقصود از تعبیر دولتـی در  170اخیر اصل  



 گیری در آموزش عالی و...شناسی تعدد مراکز تصمیمآسیب 26

ناپـذیر سـاختن بـسیاری از مـصوبات   شورای نگهبان با ارائه این نظریه، سبب نظـارت

نهادهـای اعمال قدرت گردید. در حالی که یکی از پارامترهای حداقلی الزم جهت  

نظـارت میزان  دموکراسی،  بر  مبتنـی  حکومت  یک  و    تحقق  اعمـال  پـذیری 

چنـ در  است.  عمـومی  مقامـات  نهادهای  تـصمیمات  و  مراجع  تمامی  ین حکومتی 

 . ای تحت نظارت قرار گیرند متصل به قدرت عمومی باید به گونه

اگرچه دیوان عدالت اداری صالحیت خود را مقید به رسیدگی به اعمال قوه مجریـه  

نساخت و همانگونه که از رویه دیوان هویداست، در    (دولـت بـه معنای خاص کلمه)

مـورخ   به    3-299  شماره  9/8/1387تـصمیم  رسیدگی  بر  مبنی  خود  صالحیت 

ی شورای عالی انقـالب فرهنگـی را پذیرفت، لیکن نویسندگان قانون جدید  هامصوبه 

اداری،  عدالت  دیوان  جدیـد  قـانون  وضـع  و  تدوین  هنگام  به  اداری  عدالت  دیوان 

بـدین و  دادنـد  قـرار  خـویش  سرلوحه  را  نگهبان  شورای  تفسیری    سـان  نظریات 

      قانون دیوان عدالت اداری بسیاری از اعمـال   19مجلس شورای اسالمی در تبصره ماده  

نهادهای قدرت عمومی را از قلمرو نظارت خارج ساخت و احتمال تجاوز    ای  نامهآیین

داد افزایش  را  شهروندان  بنیادین  حقوق  بـه  حـاکمیتی  ماده  .  واحـدهای    19مفاد 

عمومی دیوان اسـت،   هیئتقانون دیوان عدالت اداری دایر بر بیان موارد صالحیت  

ماده مذکور که خط قرمزهای صالحیت دیوان را بیان داشته است، مـصوبات و    اما

تـصمیمات شورای عالی انقالب فرهنگی را خارج از صالحیت دیوان عدالت اداری قرار 

 .داده است

نوع محدود  تعریف  این  عـدالت    جایگاه مـشتکی  نگری در  دیـوان  قـانون  در  عنـه 

مـصوب قانون   1385  اداری  طبق  که  همانگونه  نیست.  توجیه  قابل  وجه  هیچ  به 

را از دیوان عدالت اداری درخواست   لتیاساسـی هـرکس حـق دارد ابطـال مقررات دو

یسته الواقع یک نگـاه حـداکثری بـه مفهـوم شاکی و شکایت وجود دارد، شا  کند و فی

. چنین دادمیپذیر را نیـز افزایش  بود قانونگذار عادی، قلمرو نهادها و مراجع نظارت

  کـه  است  اداری  ای در مباینت آشکار با هـدف اولیـه دادرسـیرویه نظارت ستیزانه

امکان ایجاد دادخواهی افراد ملت علیه اعمال و تصمیمات تمامی قوای حکومتی و  

 (.  1388)صداقتی و امیرآفتابی،  کندتأیید میتشکیالت دولتـی 

قوه ایران  در  قضاییه  قوه  طرفی  که    از  مستقل،  است  و  پ ای  فردی  حقوق  شتیبان 
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احیای حقوق عامه  اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و در این راستا  

قانون   56)اصل  رودمی  شماری مشروع از تکالیف آن به  هاو گسترش عدل و آزادی

د به منظور دادخواهی توانمیاساسی(. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس  

از دادگاهی که به موجب قانون   توانمیی صالح رجوع نماید. هیچ کس را نهابه دادگاه

همچنین قوه قضاییه به   قانون اساسی(.   34رد منع کرد)اصل حق مراجعه به آن را دا

اعمال  هاوسیله دادگاه آن حفظ حقوق   گردد میی دادگستری  از جمله وظایف  که 

مقدمه قانون اساسی  قانون اساسی(.    61عمومی و گسترش و اجرای عدالت است)اصل  

در تبیین شیوه حکومت در اسالم نیز صریحا هرگونه سلطه گری فردی و گروهی را  

ی مختلف استبداد دانسته است.  هانفی نموده و قانون اساسی را تضمین گر نفی گونه

استدالل نمود که جمهوری اسالمی ایران که نمونه عینی مردم    توانمینا  بر این مب

ساالری دینی است و مصوبات مجلس شورای اسالمی به عنوان تبلور اراده عام اکثریت  

ایران ن آزادیتوانمیملت  بر  هاد متضمن تحدید  عموما و حق  اجتماعی  و  ی فردی 

 (.1392دادرسی خصوصا باشد)ملکوتی هشجین، 

فرهنگی است.    نظارت بر مصوبات شورای عالی انقالب دیگر در همین ارتباط،    نکته 

دیگر،   عبارت  شـرع  به  و  اساسـی  قـانون  با  شورا  مصوبات  مغایرت  عدم  تشخیص 

 مقـدس بـا کـدام مرجـع یـا مقـام ذیصالح است؟

در خصوص عدم مغایرت مصوبات شورا با قانون اساسی با یـک خـأل اساسـی روبـرو  

این خأل بـه هستی نهاد جای نداشت،  این  تا زمانی که رئیس جمهور در ترکیب  م. 

قرار  و  فرهنگی  انقالب  عالی  از تشکیل شورای  پس  اما  طـور کامـل وجـود داشت 

گفت که یک سری تمهیدات    توانمیگـرفتن رئـیس جمهـور در ترکیـب این نهاد،  

این زمینه مالحظه   اساس اصل  شودمیضعیفی در  بر  قانون   121. رئیس جمهـور 

نماید که در بخـشی از آن، در خـصوص پاسداری میای را امضا    اساسی، سوگندنامه

د در صـورتی  توانمیجمهور،    نماید. لذا رئیس میاز قانون اساسی کشور، سوگند یاد  

کـه در خالل مذاکرات شورا موردی را برخالف قانون اساسی تشخیص دهد، تذکر  

ـد و یـا در صـورت رأی موافق اکثریت اعضای شورای عالی انقالب بدان موضوع ده

مـصوبه ابـالغ  از  مغایرخاص،  را  آن  کـه  تشخیص    ای  اساسی  قانون  ،  دهدمیبا 
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در خصوص عدم مغایرت مـصوبات شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی  .  خودداری ورزد

نشده است. در صورتی که اصل    بینی  راهکاری قانونی پیش  بـا مـوازین شـرعی نیـز

نظام جمهوری  استقرار  با  که  معناست  ایـن  بیـان  مقـام  در  اساسـی  قانون  چهارم 

اسالمی ایران، کلیه قوانین و مقررات از هر قبیل که باشند، بایـد طبق موازین اسالم  

 (.1388)صداقتی و امیرآفتابی، باشد

 در چنین باشد. می دموکراتیک حکومت وجوه از یکی دولت، اعمال بر قضایی  نظارت

 به رو این از .گرددمی محدود و تعریف قانون وسیله به اقتداری هرگونه اعمال نظامی،

نگریسته مقامات اعمال کنترل برای محکی عنوان به صالحیت  میشود. در عمومی 

 کارکردهای از  عمومی صالحیت مقامات بیرونی کنترل قوا، تفکیک  بر مبتنی یهانظام

اما درخصوص مصوبات (.  1392می شود)ملکوتی هشجین،   محسوب  قضاییه قوه ذاتی

 ی مصوبات شورا   مغایرت  ندارد و لذا  وجود  یباز تصو  سو پ یش  پ   ینظارت  یعال  یشورا 

  یک از    یدنبا  ستا  است. بدیهی محتمل    عو شر  اساسیبا قانون    ی انقالب فرهنگی عال

  اساسی قانون    اصول  تمام  هداشت تا ب  ع توق  یو فرهنگ  ی در امور علم  یتخصص  دستگاه 

  یابیارز  ه موردک  سهمسنگ قانون مصوب مجل  یباشد و قواعد   هداشت  احاطه  عو شر

نهنگ  یشورا  ا  ید،نما  عوض  گیرد، میقرار    یزبان    شورا،   یفعل  ساختاردر    ینکهضمن 

  ینیب  پیش  شرعو    اساسیمصوبات شورا با قانون    یقتطب  یبرا  هیفق یا  یقوقح  کمیتۀ

 یست.ن ید بعع شر یا اساسیخالف قانون  یمقررات  علذا، وض ه است.نشد

و    ینوانق  یق نظارت بر تمامح،  ی االطالقبان علهنگ  یشورا   رسدمینظر    هب  اگرچه

انور   عشر یا اساسیبر خالف قانون  یا همصوب هک یرا دارد و در صورت  کشور مصوبات

ادام از  آن  ۀباشد،  ا  یریوگجل  یدبا  حیات  عمل،  در  لکن  نس  ینکند،  ببنظارت   ه ت 

 غیرشرعی ارنظر در خصوص  هاظ  . شودمین  انجام  ی انقالب فرهنگیعال  یمصوبات شورا

 یرت؛ لکن در خصوص مغا1ه است بار مطرح شد  یکصرفاً    ی، عال  یبودن مصوبات شورا 

  اساسیبا قانون    ی عالیشورا  ۀمصوب  یرتدر خصوص مغا  ینظر  ارهاظ  اساسیبا قانون  

 ی شورا   9/1370/ 18  مورخ  یۀنظر  هب  توجهبا    گفت  توانمیحتی  و    شودمین  دیده

 
 شورای نگهبان  22/3/1381نظریۀ مورخ   .1
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 ی برا  یگر جایی، دیهفق  ولیاذن    هب  یعال  یانتصاب مصوبات شورا   جهت  هب  1بانهنگ

ی شورا   تصمیمات  یبرا  حکومتی   حکماعتبار    یرشبا پذ  ه، چ  ماند، مین  ی باق  یابیارز

  تواندنمی  نظر  ینا  هک  حالی در    ،شودمین  ی تلق  اساسیقانون    یرمغا  قمصوبات فو  عالی،

 (.  1394)بنایی اسکویی، شود یرفتهپذ

ای به انجام امور و پراکنده  از سوی دیگر، در جمهوری اسالمی ایران نهادهای گسترده

می شکلفرهنگی  باعث  نتیجه  در  که  حجم  پردازند  فعالیتگیری  از  ی  هاوسیعی 

می غیرهماهنگ  فعالیتفرهنگی  گسستگی  این  نظارت هاباشیم.  لزوم  فرهنگی  ی 

ی فرهنگی  هایکپارچه براین نهادها را مسجل نموده است. نهادهای ناظر بر فعالیت

ضعف دالیل  به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  و  اسالمی  شورای  مجلس  های  یعنی 

به یک نظام نظارتی فرهنگی یکپارچه دست یابند؛    اندحقوقی و ساختاری نتوانسته

که مهمترین دالیل این ناکامی نبود نهادی باثبات، فراجناحی، تخصصی، مستقل در 

گذاری، اجرا و نظارت در امر  امر نظارت فرهنگی و عدم تفکیک سیاستگذاری، قانون

نظارت   هیئت"با خارج نمودن و مستقل نمودن    توانمیفرهنگ است. در این خصوص  

بازرس ارز  هیئت"و    "یو  و  علمی  فرهنگ  یابینظارت  شورا  "ی و  انقالب    یعال   یاز 

  ینهادها  یجادطرف از ا  یک  فوق ساخت. تا از  یفهرا مأمور وظ  هیئتدو    ینا  یفرهنگ

صرفاً    فرهنگی   انقالب  ی عال  یشورا  یگر د  ینمود، و از سو  یریجلوگ  یمواز  ی فرهنگ

س  ینهاد در  د  یگذار  یاستممحض  دستگاه  به  نظارت  امور  و    واگذار  یگریگردد 

 (. 1393گردد)اصالنی و یوسفی، 

 

  

 
نظریۀ شـورای نگهبان بدین شـرح اسـت: » همانگونه که در متن مصـوبۀ مذکور آمده اسـت، چون   .1

تفاده از اذن مقام معظم رهبری حـضرت امام )قدس ـسره الـشریف( وـضع ـشده اـست،   این مـصوبه با اـس

 (.28/11/1378تاریخ    1606فلذا خالف شرع نیست« )روزنامه رسمی شمارۀ  
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 گروه سوم: سایر انتقادها 

و بدنه علمی   هابا دانشگاه  شورای عالی انقالب فرهنگیعدم ارتباط    -الف  

 کشور  

بسیاری از صاحبنظران بر عملکرد شورای انقالب فرهنگی وارد    یکی از انتقاداتی که

شورا با بدنه نخبگان جامعه و محققان دانشگاهی و    دانند، عدم ارتباط قوی اینمی  

حضور دارند. این افراد معتقدند ضعیف بودن    افراد مستعدی است که در سطح جامعه

از را  شورا  مصوبات  تواند  می  واصله  حلقه  سیاست    این  و  کرده  خارج  اصلی  مسیر 

نهادهای بیرون   به عالوه،  (.1397جفی، )نرا از فضای واقعی جامعه دور کند هاگذاری

شورای  .  نیستند  هاگیری در مورد دانشگاه، صاحب صالحیت برای تصمیم هااز دانشگاه

ای است که ندارد؛ این شورا یک مجموعه   هاعالی انقالب فرهنگی ارتباطی با دانشگاه

، نه  شوندمنتخب رهبری بوده و با توجه به مالحظات سیاسی و عقیدتی انتخاب می

 (.  1389)زیباکالم، روی مالحظات علمی و تجربیات پژوهشی

انقالب فرهنگی از ابتدای تأسیس تاکنون برای اصالح کلی آموزش و    شورای عالی 

پژوهش وهای اخیر سیاست هااهتمام بسیار کرده و در سال  پرورش   ی کلی علم و 

تدوین   نظران و متخصصان  فرهنگ و آموزش و پرورش را با همکاری بعضی از صاحب

باب    نظران دانشگاهی کمتر در  متأسفانه دانشمندان و صاحب  ، هر چندکرده است

د این باشد  توانمی(. یک دلیل این امر  1395)داوری اردکانی،  اند  نظر کرده  آنها اظهار

و    یســتن  علنیبرعکس جلسات مجلس،  انقالب فرهنگی    عالی  جلسات شورایکه  

ند در جریان مباحث مطرح شده  توانمیعلمی و فرهنگی کشور نعالقمندان در بدنه  

 در شورا قرار بگیرند.

 نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات   - ب

صرف نظر از اینکه ماهیت و میزان صحت و معقولیت مصوبات شورای عالی انقالب  

فرهنگی چه اندازه است، اینکه در عمل این مصوبات با مانع عدم ضمانت اجراء مواجه 

 شوند، یک اشکال و مسئله اساسی است.می

شورا فرهنگی مصوبات  انقالب  عالی  وزارتخانه  ی  ابالغ  هابه  مربوطه  و    شود میی 

ولی    ها وزارتخانه  هستند،  اجرا  به  ندارند. مصوبات،  موظف  اجرایی  مجلس    ضمانت 
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و خودش ناظر است. اگر بخشی از قوه مجریه   کند میشورای اسالمی قانونی را تصویب  

میآن   نمایندگان  نکند،  اجرا  حتی  را  کنند  استیضاحش  و  احضار  را  وزیر  توانند 

؟ جمهور سؤال بپرسند، ولی مصوبات شورا چه ضمانت اجرایی داردتوانند از رئیسمی

ای باشد که بتواند بر اجرای قوانین مصوبش نظارت کرده و  باید ساختار شورا به گونه

 (. 1397)خسروپناه، کنددر صورت عدم اجرا با متخلفان برخورد 

 از صاحب  یبرخ  ی کهگونه ا  است به  یعمل حقوق  یصهخص  یناجرا مهمتر  ضمانت

در شمار    ید نشده است نبا  ینآن تضم  یرا که اجرا  یامعتقدند، قاعده  حقوقی  نظران

 ی مشخصی نظام ضمانت اجرا   یدارا  یانقالب فرهنگ  ی عال  یشورا.  آورد  یحقوق  قواعد

  نشده  یایژهبخش توجه و  ینبه ا  ی انقالب فرهنگ  ی عال  یشورا  ین نامه ست و در آئین

  یش خو  یفاز وظا   ی فرهنگ  ی گذار مشخص ننموده است که تخلف نهادها  . قانوناست

خواهد    یرا در پ  یچه مجازات  ی انقالب فرهنگ  ی عال  یبه مصوبات شورا   توجه  عدم  یاو  

  یعال  یشورا  یاستدر مسند ر  یهقوه مجر  یسبا قرار دادن رئ  صرفاً   گذار  داشت. قانون

  یساول و رئ  یسرئ  یبعنوان نا  به  یاسالم  یشورا  یس مجلسرئ  یزو ن  یانقالب فرهنگ

  یاستنموده است تا با باال بردن مقام ر  سعی  دوم،  رئیس  یبعنوان نا  به  ییهقوه قضا

  یعال   یاستر  یانم   نظام مندی   سازوکار  یچ ه  ی کهضعف را بپوشاند؛ درحال   ینشورا ا

)اصالنی  است یجاد نگشتهسراسر کشور ا ی گسترده و پراکنده فرهنگ  ینهادهاشورا با 

 (. 1393و یوسفی، 

. شماره:  مصوبه  طی  فرهنگی  انقالب  عالی  و    3122شورای  هشتاد  مصوب  ش،  د 

مورخ   خود،  اشعار    1365  مهر  15هشتمین جلسه  باره  این  مورد میدر  »در  دارد: 

که به    گردد میهمکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی مقرر  

دولت رسماً و کتباً اطالع داده شود که مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در حکم  

ی  های مختلف، الزم است در مورد تأمین بودجه و مساعدتهاقانون است و وزارتخانه

 ای مصوبات و همچنین استخدام اشخاص اهتمام ورزند«. مورد نیاز برای اجر

اما این قاعده تا وقتی صادق است که شورای عالی انقالب فرهنگی به حدود اختیارات  

دولت تجاوز ننموده باشد و اال به سبب آنکه در حال حاضر هیچ مرجعی برای نظارت  

مجریه در مواجهه   بر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی پیش بینی نشده است، قوه 
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د مصوبات  توانمیبا مصوباتی از شورای عالی انقالب فرهنگی که شأنی اجرایی دارد،  

اجرایی برخالف آن تصویب کند. نکته ای که در این زمینه وجود دارد آن است که 

ن دولت  انقالب  توانمیاگرچه  عالی  شورای  قانونی  مصوبات  برخالف  ای  مصوبه  د 

اگر دولت علیرغم آنکه مصوبه ای متعارض تصویب نکند و  فرهنگی وضع نماید، اما  

در عین حال، نسبت به اجرای این مصوبات هم بی تفاوت باشد، در این صورت، چه 

ضمانت    رسدمیضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن مصوبات شورا وجود دارد؟ به نظر  

ای در  پررنگی  و خأل  است  نشده  بینی  پیش  موارد،  این  در  زمینه  اجرایی خاصی  ن 

؛ به ویژه باید به این نکته توجه نمود که مصوبات شورای عالی انقالب  شودمیاحساس  

ابالغ شود)الهام و میرمحمدی میبدی،   امضاء و  باید توسط رئیس جمهور  فرهنگی 

1392.) 

این شــورا به در همین ارتباط، دبیر سابق شورای عالی انقالب فرهنگی گفته بود:  

انقــالب    مقننه نیست، ضمانت مصوبات شورای عالی  ه با قوهلحاظ کلی قابل مقایس

مجلس    عنوان رئیس شــورای عالی، رئیس محترم  فرهنگی حضور رئیــس جمهور به

علم    قوه قضائیه و وزیرای اصلی و اساسی عرصه  به عنوان مسئول قوه مقننه و رئیس

  آید بهمیی پیش  این شوراســت. اگر مشکل  و فرهنگ به عنوان متولیان امر اجرا در

های اخیــر ســعی کردیــم در ســال  است که ما   یعلت عدم هماهنگی و اختالفات 

ی قــوه مقننه را نــدارد. با  هااهرم  شــورا هیچکدام از  اختالفات را کمتر کنیم.  این

اجرای  توجه به انقالب اسالمی  مصوبات شورا جزو وظایفمان   تاکیدات رهبر معظم 

نظیر   مجلس  نظارتی یهاانقالب فرهنگــی هیچ کــدام از اهرم شورای ] اما [  است،

  5ی  هابرنامه استیضاح،  ،90محاسبات، کمیسیون اصل    ســوال از مســئولین، دیوان

 (. 1393)مخبردزفولی، اختیار ندارد ســاله توســعه و بودجه را در

 جدی نگرفتن شورا توسط دولت یا رئیس جمهور  - پ

  بود که در حوزه علم و فرهنگ حرکت رو به جلو  روسای جمهور ما همه تالششان این

میکردند در    کمک  بعضی دولتها بیشتر  داشته باشیم گاهی وقتها به اقتضای دولتها

بعضی هم به هر دلیلی گرایشی به   رفتن کارهای شورای عالی انقالب فرهنگی و  جلو

شود بدون    مگر می . ولی  شورا فراهم شودکه فضا برای شورا و مصوبات    این نداشته

مشارکت و  اصال  هادستگاه  هماهنگی  داد  انجام  را  این  کاری  اســت که   کار خوب 
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 ب(.  - 1393)مخبر دزفولی،  مستقیم و مستمر باشند  سیاســتگذار با مجری در تعامل 

دستخوش   هابا آمدن دولت  ، ماهیتش  شــورای عالی انقالب فرهنگی به دلیل ترکیب و

ثبات وشودمیول  تح البته  نکته  ؛  اصلی شورا حفظ شده است، ولی  ای که    شاکله 

 است که چون ریاست شورا با رئیس جمهور است و رئیس جمهور در  وجود دارد این

.  شودمی هاسیاست ، این تغییــر باعث تحوالتی در برخیکند میهر دوره تغییر پیدا  

نظر رئیس جمهور در خصوص اعمال  به    مانند  برخی مصوبات شــورا که در عمل 

عدم ابالغ بعضی از مصوبات که باعث عدم اجرای آنها ا و ی شودمیشکل دیگری اجرا 

شــورای عالی   . زیرا سیاستگذاریشودمیای محسوب    ، که این ایراد عمدهشودمی

ی سیاسی کشور عوض  هاجریان انقالب فرهنگــی باید در جهتی باشــد که با تغییر

انقالب  (.  1395)پژمانفر،  نشود عالی  را به شورای  اهمیت الزم  گاهی رئیس جمهور 

، در حالی که شورا به امر یک مرجع باالتر تشکیل شده و باید حرمت دهدمیفرهنگی ن

بارها اتفاق افتاده که جلسات شورا را به بهانه مسافرت یا بهانه دیگری    .آن حفظ شود

و چند سال که بنده عضو شورای عالی انقالب  اند. در طول این بیست  تشکیل نداده

توانست در جلسه شرکت کند، یکی از رؤسای  فرهنگی بودم وقتی رئیس جمهور نمی

اداره می را  بار در    .کردقوا جلسه  ن رئیس جمهور است که وقتی وی  ایدورهاولین 

 (.  1398)گلشنی، شودمیتواند در جلسه حاضر شود، جلسه تشکیل ننمی

رئیس   مجریه،  قوه  رئیس  که  داده  اجازه  باشدقانون  فرهنگی  انقالب  در    شورای  و 

توانند ریاست این قوه را برعهده بگیرند، ولی  صورت نبود وی، رؤسای قوای دیگر می

که این یک آسیب   شودمیدر حال حاضر اگر رئیس قوه مجریه نباشد، جلسات تعطیل  

اوایل آغاز   شورای عالی انقالب فرهنگی(. یا دبیر سابق 1397)خسروپناه، جدی است

  کندمیتوسط دولت اعتراض    سند مهندسی فرهنگیبه کار دولت دهم به ابالغ نشدن  

  ؟شودمین  کشــور که تدوین شــده است، ابالغ  چرا سند مهندسی فرهنگیگوید  میو  

دولت جدید مشغول شده بود. زمانی که    مهندسی فرهنگی در دولت گذشته تصویب

کرد که در شــورای عالی انقــالب    شــدند رئیس جمهور موضوعاتی را مطرح  کار

مهندسی  فرهنگی »سند  برای  جدیدی  این    پیشــنهادات  شــود.  عنوان  کشور« 

شد و شورا قبول کرد   صحن شــورای عالی انقالب فرهنگی مطرح  پیشــنهادات در
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قرار گیرد. لذا قرار    س جمهور اســت مورد توجهمورد نظر رئی  تا اصالحات و نکاتی که

اعضا و   شــد ســتاد مهندســی  ماموریتها و    فرهنگی شــکل بگیرد به طوری که 

 (. 1393)مخبردزفولی، رسید وظایف این ســتاد به تصویب

  کمی   ارزیابی  رسیده است که شــورای عالی به بررسی و  فرصت آن فرابه هر حال،  

ی اجرایی نتوانسته اند خود  هادستگاه  ،مقام عمل  پردازد. در مصوبات ب  اجرای  وکیفی

خود   یهاکامل مصوبات تطبیق دهند و آن مصوبات مفید را در برنامه را برای اجرای

  رسدمیکنند. به نظر    آنها اتخاذ  مناسب را برای  عملیاتی  کنند و راهکارهای  منظور

ناقص  اجرای  یا  اجرا  باید در دستور  آسیب شناسی عدم  کار دبیرخانه   آن مصوبات 

  یا توقف مصوبه مشخص گردد و برای  دالئل ضعف در اجراو    گیرد  قرار  عالی   شورای

)میرسلیم،  شود  اندیشیده  نیز تدبیر مناسبی  عالی  مصوبات شورای  فرآیند اجرای  اصالح

1395 .) 

تواند  ونی نبودن مصوبات شورا وجود دارد، که خود میعالوه بر چالشی که در اصل قان

های  سازی آنها مطرح شود، چالشترین عامل شانه خالی کردن مجریان از اجرایی مهم

توان هایی را میدیگری هم فارغ از این چالش مذکور وجود دارد. وجود چنین چالش 

شاهده کرد.  در اجرایی نشدن برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی نیز م

های  ها و اسناد کالن و برنامهعوامل مهمی که موجبات شکاف ترجمانی بین برنامه

ترین عامل وجود شکاف  توان به قرار زیر برشمرد: مهمآورند را میعملیاتی را پدید می

اندر کار است.  مشی و برنامه از جانب افراد مختلف دستدر نوع و سطح نگاه به خط

اند: عدم فهم دقیق متن و محتوای اسناد و  ترتیب معرفی شدهینعوامل دیگر هم بد

مشی از بستر اصلی مشی، منحرف کردن خطها توسط مجریان و تحلیلگران خطبرنامه

ها  خود به علت اقتضائات مقام اجرا و فشار پاسخگویی، فهم بخشی متناسب با تجربه

هم و خواسته مجریان بر ای و مطالعاتی، تحمیل کردن فهای فکری، حرفهو زمینه

نص سند به دلیل امکان برداشت چندگانه، کلی بودن بیش از اندازه، سکوت و یا عدم  

های کمی و دارای آمار و  داللت مستقیم و شفاف سند، استفاده نامناسب از شاخص

های  عدد به علت سادگی و تسهیل نمودن فرایند پاسخگویی و عدم توجه به شاخص

 (.1394کاران، کیفی )تسلیمی و هم
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 ورود به حیطه قانونگذاری   - ت

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  جایگاه حقوقی شورای عالی انقالب فرهنگی

و همین امر موجب شد که در جایگاه حقوقی این نهاد و اعتبار    پیش بینی نشده است

مشروعیت این  ای در مقام دفاع از موجودیت و    عده  .مصوبات آن مباحثی رخ نماید

فرهنگی با فرمان امام خمینی و ولی امر تشکیل   نهاد گفته اند: شورای عالی انقالب 

شود. اینان میگویند: مقام رهبری در    آن می  شده است و همین موجب مشروعیت

مطلقه برخوردار است و هر چه را که    قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از والیت 

اختیارات مصرح در قانون   دهد، هر چند که خارج ازصالح بداند مجاز است انجام  

ویژه دادگاه  مانند  نهادهایی  مورد  در  بحث  این  باشد.  مجمع   اساسی  و  روحانیت 

بازنگری    در قانون اساسی، در  ها تشخیص مصلحت نظام تا پیش از نهادینه شدن آن

ی عالی  شورا  جریان دارد. بنابراین، بحث از مشروعیت و قانونی بودن  نیز  1368   سال

در   عمال آنانقالب فرهنگی، در حقیقت بحث از گستره اختیارات رهبری و کیفیت اِ

 (. 1397)نجفی، قانون اساسی است

اند، وارد شدن شورای  ترین انتقاداتی که برخی از منتقدان مطرح کردهیکی از مهم

شان    دارند کهگذاری است. این منتقدان اعتقاد  قانون   عالی انقالب فرهنگی به حیطه

کالن شان  یک  شورا،  میاین  و  است  مشورتی  و  سیاستنگر  های  گذاریبایست 

را در چارچوب مصالح ملی کشور انجام دهد؛ درحالی که این شورا به  فرهنگی کالن

پردازد که به اعتقاد منتقدان، خارج از چارچوب وظایف مقرراتی میقوانین و تصویب 

 . این شورا است

که  شودمیاالجرایی گفتـه    قانون به مجموعه قواعد، مقررات عام، کلی، دائمی و الزم

مرجع صالحیتدار   ایران)توسط  در  اسالمی  شورای  کردن (مجلس  سپری  از  پس   ،

له تصویب، تأیید، توشیح، ابالغ، درج در از جم)مراحل مختلـف قانونگذاری و شکلی  

... و  رسـمی  می  ( روزنامـه  حال،گردد.  وضـع  عین  اصل    در  استناد  قانون    138به 

ی متشکل از چند  هاکمیسیون   وزیـران،   هیئتاساسی، حق وضع مقـررات دولتـی بـا  

است وزیران  از  یک  هر  و  امیرآفتابی،  وزیر  و  نظام  1388)صداقتی  در  تقنینی  (. 

، نهادهای متعدد  کند میمتفاوتی که دنبال    جمهوری اسالمی ایران به مقتضای اهداف 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
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را   مجلس    توانمیقانونگذاری  بر  عالوه  نهادهایی،  یا  نهاد  که  زمانی  کرد.  مشاهده 

قانون   مصوبات در حکم  یا  قانون  به وضع  اسالمی  تعدد مراجع میشورای  پردازند، 

محقق   از  شودمیقانونگذاری  قلمرو  .  که  قانونگذاری  متعدد  نهادهای  وجود  رو  این 

صالحیتی مشخصی ندارند و بعضا به وضع قوانین متعارض یا غیرهمسو در موضوعات 

د آسیب جدی به ثبات و نظم حقوقی کشور وارد  توانمیپردازند،  واحد یا مرتبط می

یا    کند. این معضل در خصوص قلمرو صالحیتی نهادهای قانونگذار هم عرض مجلس

مافوق آن همچون مجالس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای 

عالی امنیت ملی، شورای عاالی انقالب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای 

اقتصاد، شورای عالی اداری و دیگر شوراها وجود دارد. فالذا با وجود اینکه نهادهای  

نیز متحدالشکلی  نحو  به  قانونگذاری  و    متعدد  شبیه  کارکرد  از  و  نیامده  وجود  به 

مقوله،  این  هستند،  هم  متناقضی  مصوبات  دارای  بعضا  و  نبوده  برخوردار  یکسانی 

ای به ی عمدههاو چالش  هاوضعیت تقنینی نظام جمهوری اسالمی ایران را با آسیب 

 (.1395ویژه از حیث قانونگذاری خوب مواجه کرده است)غمامی و همکاران، 

وجود داشــت این بود    که در ابتدای تأسیس شورای عالی انقالب فرهنگی   ایمسئله 

کردند. پس از  میانقالب فرهنگی عمل ن   به مصوبات شورای عالی  هاکه برخی دستگاه

این مشکل، حضرت مصوبات شورای   وقوع  به  »باید  فرمودند:  امام)ره( در دستوری 

  این تدبیر امام)ره( بسیاری از مشکالت قانونی   با   اثر قانونی داده شود«.  عالی ترتیب

در حکم قانون    برای اجرای مصوبات برطرف شد. لذا به همین دلیل مصوبات شورا 

عالیشودمیتلقی   است که شورای  این در حالی  فرهنگی، یک دســتگاه    .  انقالب 

ر  د  باید  هاسیاستگذار اســت و اکثر این سیاست  قانونگذار نیست بلکه یک دستگاه 

 (.1395)پژمانفر، قانون درآید مجلس به صورت

ای با هر گونه ماهیت درون ذاتی که از اندام ویژه تقنین برخاسته    امروزه هر گونه قاعده 

،  انقالب فرهنگی   همان قانون است. تردیدی نیست که مصوبات شورای عالی   باشد، 

محسوب االجرا  الزم  قانونمی  دستورهای  رسمی  مرجع  توسط  لکن  گذاری  گردند، 

نشده است. از نظر قانون اساسی اعمال    تصویب نشده و از اندام ویژه تقنین برخاسته

از که  است  اسالمی  شورای  مجلس  طریق  از  مقننه  مردم    قوه  منتخب  نمایندگان 

قوه مجریه و قضاییه   برای اجرا به،  شود و مصوبات آن، پس از طی مراحلی  تشکیل می



 37        گیری در آموزش عالی و ...شناسی تعدد مراکز تصمیمآسیب

 
 

شورای نگهبان   ورد مصوبات شورای عالی، اصل نظارت. عالوه بر آن، در مگرددمیابالغ  

شورای عالی،    شود. بنابراین، مصوبات  و این مرحله قانونی رعایت نمی  گرددمیاعمال ن

  هم در مرجع تصویب و هم در طی مراحل قانونی با قانون به معنای خاص تفاوت

به معنای خاص  دارد. این مصوبات گرچه قواعد حقوقی الزم االجرا هستند، لکن قانون  

از    انقالب فرهنگی  . این بیان با تلقی شورای عالیگردندمیکلمه محسوب ن  و دقیق

  دارد. شورای عالی در هشتاد و هشتمین جلسه خود   مصوبات این نهاد نیز سازگاری

دولت رسما و کتبا اطالع داده شود که    باید به»مقرر داشته است:    1365/ 15/7  مورخ

مصوبات شورای عالی در حکم    اگر حال    .«حکم قانون استمصوبات شورای عالی در  

ای    حقوق در مرتبه  ، در این صورت در سلسله مراتب منابع(نه قانون)قانون است  

 (. 1397)نجفی، گیردتر از قوانین مصوب مجلس قرار می پایین

مدعی قانونی    (ره)اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی غالباً با استناد به فرمان امام

ها هستند. این فرمان  االتباع بودن آنها برای همه سازمانبودن مصوبات شورا و الزم

ای صادر شده که در این  اهلل خامنهجمهور وقت، حضرت آیت رئیس  در پاسخ به نامه

نامه رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی، این شورا را ناچار از وضع ضوابط و قواعدی 

ی تامین اهداف و دستورات مندرج در حکم تشکیل شورا ضروری است. داند که برامی

است که: »همکاری و دخالت قوه قضاییه در موارد لزوم، منوط به آن در این نامه آمده

است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است، نظر  

شماره   فرمایید.«)نامه  ابالغ  را  باره  این  در  (. 29/22/1363مورخ    9718/1شریف 

»ضوابط و قواعدی را که شورای محترم   دارند:حضرت امام)ره( در جواب مرقوم می

می وضع  فرهنگی  انقالب  شودعالی  داده  آثار  ترتیب  باید  مورخ  )  «نمایند، 

شورا معتقد است پاسخ مزبور، مصوبات این نهاد را »در حکم قانون« (. 29/22/1363

نظر میدهد، در حالیقرار می به  فاقد وجاهت  که  استدالل  این  زیر  به دالیل  رسد 

   :باشد

در متن پرسش مطروحه، دلیل تقاضای اعتباری »در حد قانون« برای مصوبات   -الف

رسد  شورا، ایجاد همکاری و دخالت قوه قضاییه قلمداد گردیده است. فلذا به نظر می

دستگاه نیستهاسایر  امام  فرمان  شمول  تحت  اجرایی،  این  ی  دیگر،  سوی  از  و  ند 
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 .مصوبات فاقد کلیت هستند پس در حکم قانون نیستند

اند به ضوابط و قواعد شورا حضرت امام در پاسخ پرسش مطروحه، مقرر داشته  -ب

ترتیب اثر داده شود. بدیهی است ترتیب اثر دادن به مصوبات شورا، نافی صالحیت 

د و  قانونگذاری  در  اسالمی  شورای  قانون انحصاری مجلس  اصول  تخصیص  ر حکم 

 ( قانون اساسی 71اساسی راجع به این صالحیت نیست.) اصل 

شورای نگهبان در مورد تصمیمات ستاد انقالب    8/4/1364مورد دیگر، نظر مورخ   

زمان نخست است.  فرهنگی در  وزیر،وزیر وقت  برای شورای    نخست  را  پرسش  سه 

 :نمایدنگهبان به شرح زیر ارسال می

اخیرا ستاد انقالب فرهنگی بدون مشورت با دولت تصمیماتی را اتخاذ و برای احتراما،  

 :نماید و سواالتی برای دولت از منظر قانون اساسی مطرح استاجرا به دولت ابالغ می

 آیا دولت الزامی برای تبعیت از تصمیمات ستاد انقالب فرهنگی دارد؟ -1

روشن -2 تا  نهاد  این  از  حراست  و  برای حفظ  دولت    آیا  در مجلس،  تکلیف  شدن 

تواند مسئولیت نتایج این تصمیمات را متوجه ستاد بداند و با دادن بودجه الزم، می

 اجرا را نیز به ستاد بسپارد؟ 

 پاسخگوی تصمیمات ستاد در مقابل مجلس کدام ارگان خواهد بود؟ -3

 :دهدمیشورای نگهبان پاسخی به شرح زیر 

نظر به اینکه ستاد انقالب فرهنگی    31/5/1361م ن مورخ  /2103عطف به نامه شماره  

به موجب فرمان امام تشکیل شده و قانونی درباره طرز تشکیل و وظایف آن به تصویب  

قوه مقننه نرسیده است تا موضوع از جهت قانون اساسی مورد بررسی و امعان نظر  

 د.ز مقام معظم رهبری کسب تکلیف شوقرار گیرد، مقتضی است در این موضوع ا

 :گرددمیاز پرسش و پاسخ مطروحه نتایجی استنباط 

 الف: تردید قوه مجریه در مورد تبعیت از تصمیمات ستاد

ب: ذیصالح دانستن قوه مقننه توسط قوه مجریه جهت طرح سوال در مورد تصمیمات 

 ستاد

ستاد، تصویب قانون پ: شرط رسیدگی شورای نگهبان به ماهیت حقوقی تصمیمات  

 .طرز تشکیل و وظایف شورا توسط مجلس است

قانون اساسی وظایف و اختیارات مقام رهبری تعیین شده و    110ت: مطابق اصل  
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این اختیارات نیست. فلذا باید متن پاسخ حضرت   ایجاد نهاد موازی با مجلس در زمره

 .امام را در پرتو قانون اساسی و حفظ حرمت آن تفسیر کرد

 توان این های مطروحه در فوق میپرسش و پاسخ  رسد از بررسی مجموعه نظر میبه

قانونگذاری محسوب   نهاد  یک  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  که  داشت  اظهار  گونه 

و اساسا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اختیار تقنینی برای این   شودمین

نهاد در نظر گرفته نشده است. پس برداشت اعضای محترم این نهاد از پاسخ حضرت  

داشتن  معنای  به  شورا«  مصوبات  بودن  قانون  »در حکم  بر  مبنی  امام خمینی)ره( 

این نهاد را در زمره مقررات دولتی اختیار تقنینی شورا نیست و نهایتا بتوان مصوبات 

 الف(. -1397)کاویانی، تصور نمود

این وضعیت در حالی است که در عصر حاضر، نظم حاکم در تمامی کشورها مرهون  

قانون و قانونگذاری است که در ارکان نظام سیاسی، قدرت برتر را در اختیار داشته و 

داند،  میجامعه را به آنسو که صالح  مدیریت کالن کلیه امور را بر عهده دارد تا مسیر  

ی سیاسی متعدد در جهان نشانگر پذیرش هاهدایت کند. نظم حقوقی رایج در نظام

قوای متعددی است که از میان آنها یکی به طور خاص مسأله قانونگذاری است. در 

بر صالحیت   71و    58جمهوری اسالمی ایران با وجود تصریح قانون اساسی در اصول  

صالحیت    176  و  85  ،108مجلس شورای اسالمی، در مواردی همچون اصول  تقنینی  

تقنینی به صورت ضمنی برای مراجعی غیر از مجلس نیز صحه گذاشته شده است 

یی  هاکه به تعدد مراجع قانونگذاری انجامیده و این خود موجبات به وجود آمدن آسیب

اما تعد  ایران شده است.  تقنینی جمهوری اسالمی  از در نظام  قانونگذاری  د مراجع 

د برای نظام حقوقی کشور به همراه داشته باشد؟  توانمیحیث حقوقی چه مشکالتی را  

یی از جمله قانونگذاری پراکنده،  ها تا نظام تقنینی با آسیب   گرددمیتعدد مراجع سبب  

تورم قوانین، نقض حاکمیت شکلی قانون و حقوق شهروندی، فقدان سازوکار نظارت  

تصویبی برخی از مراجع همچون شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی    بر قوانین

فضای مجازی و ... مواجه گردد و کارآمدی نظام تقنینی را خدشه دار کند)غمامی و  

 (.1395همکاران، 

اتالف منابع، هدر  هاتعدد مراکز و دستگاه آثار جانبی منفی همچون  قانونگذاری  ی 
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ایجاد مش زمان،  و  انرژی  و  دادن  توافق  عدم حصول  و  آنها  مصوبات  اجرای  در  کل 

چنانکه قبالً نیز  همیاری ملی و اجتماعی برای پشتیبانی از مصوبات را به دنبال دارد. 

به مثابه یک واگن قطاری تلقی کرد که    توانمیاین وضعیت را به تمثیل  گفته شد  

قرار است باری را به مقصد ببرد، اما به هر چهار طرف آن، چهار قطار وصل شده با  

کشد و  میچهار مسیر متفاوت که هر کدام آن واگن را با قدرت به سمت مسیر خود 

 معلوم است که در نهایت به مقصد نخواهد رسید. 

 ورود به حیطه اجراء  - ث

انقالب فرهنگــی دورهشــورای   به   ی هاعالی  را پشت سر گذاشته است  گوناگونی 

مشکالت جزئی به ویژه حوزه    نگاه به شــورا در جهت حل  ایدورهکــه در    طوری

.  آمدمیشورا کمتر به عمل    بود در این دوره کارهای کالن از ســوی این   آموزش عالی 

اجرایــی نبایــد دخالت    این شورا در امرکردند که  میای مطرح    عده  دیگر  ایدورهدر  

 (.  1393)مخبردزفولی،  سیاستگذار باشد کنــد بلکــه باید 

)کی  شــورای عالی انقالب فرهنگی یک دستگاه اجرایی نیست  شودمیگرچه گفته  

به انجام امور اجرایی نیز   شــورای عالی انقالب فرهنگی(، اما در واقعیت، 1395نژاد، 

انقالب فرهنگی   . کندمیمبادرت   عالی  زیادی داشته   کارهای  شورای  اجرایی بسیار 

ی امنا و خیلی کارهای  هاهیئت  اعضای برخی از  و  هااست. تعیین روســای دانشگاه

زیادی از وقت شــورا را نیز این   هم در شورا انجام شده و شاید بخش  دیگر که اینها 

 (.  1393)جاسبی، است کارها گرفته

و مؤسسات آموزش عالی یک    هااستخدام هیئت علمی دانشگاه  یا مسئولیت جذب و 

هیات عالی جذب طبق  که    شودمیهر چند به ظاهر گفته    است.  اجراییاقدام کامالً  

فرهنگی انقالب  عالی  گزینش    نظارتمسئولیت    مصوبه شورای  و  استخدام  روند  بر 

 .  و مراکز آموزش عالی را برعهده دارد ها دانشگاه  اعضای هیات علمی

انقالب فرهنگی درتاریخ   608در جلسه شماره   عالی  عالی    19/4/86  شورای  هیات 

ذیل این هیات، دو هیات مرکزی  .  شد  تشکیل  جذب با ترکیب جدید متشکل از نه نفر

شده و در تمامی مراکز آموزش عالی نیز به تناسب   در وزارتین بهداشت و علوم تشکیل 

.  هیات جذب آن موسسه نیز تشکیل شده است  ،هیات عالی جذب  عت آن موسسه،وس

فعالیت خود با    هیأتهای مرکزی که در این دو وزارتخانه مستقر هستند، در دور اول 
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عالی جذب تشکیل  مربوطه و تصویب هیأت  اخیر  پیشنهاد وزیر   ، شدند، ولی دوره 

مصوبــه برگردیم    اگر بــه پیــش از ایند.  هیأت عالی، راسا این اعضا را انتخاب کر

ی  هادانشــگاه  بینیم کهمی،  شودمی  این زمینه چگونه عمل  ببینیم که در دنیا در  و

اسالمی نیز   کنند و در جمهوریمی    معیارهای مختلــف، هیئت علمی جذب  دنیا با

انقالب فرهنگی مصوبه هیئت    از این که شورای عالی   افتاد، اما بعد میهمین اتفاق  

افتاد که در دنیا نظیر ندارد. ما با این مصوبه ظرف  عالی جذب را تصویب کرد، اتفاقی

تأمین   ی کشور راها درصد هیئت علمی دانشگاه  50تا    48ســال حدود    شش یا هفت

د که به یک باره  وجود دار  کردیم. در کجای دنیا و کدام دانشــگاه چنین شــهامتی

 (. 1395د)کی نژاد، ســال تغییر داده شــو نیمی از اعضای هیئت علمی ظرف چند

   یانقالب فرهنگ یعال  یجمع نهاد نظارت و اجرا در شورا  -ج  

یکی دیگر از انتقادات وارد   ی انقالب فرهنگ  یعال   یجمع نهاد نظارت و اجرا در شورا 

  و حذف  1368در سال    ی شرح که بعد از اصالح قانون اساس  ین به ابر این شوراست.  

مسئول امور   یماًخود مستق   ینهکاب  یسعنوان رئ  جمهور به  یس رئ  یری،وز  نخست  پست

از عداد مسئول  یمتنظ  یتو مسئول  است  کشور  ییاجرا حذف    یو  یهایتروابط قوا 

جمهور محدود گشته    یسرئ  ی نقش فرا قوه ا  ی،اساس  قانون  لذا بعد از اصالح  یده، گرد

و    یپلماتیکد  یاسی،س  ی،گوناگون اقتصاد  یی امورمسئول اجرا   یماًاست و خود مستق

  یانقالب فرهنگ  ی عال  یبر شورا  یس جمهوررئ  یاستر  رسدمیبه نظر    است.  یفرهنگ

  یاز اصالح قانون اساس  قبل  113صل  جمهور در ا  یسرئ  یفرا قوه ا یگاهبرگرفته از جا

گذاشته بود.   وی سه گانه بر عهده  یروابط قوا یمتنظ یفهبوده که وظ  1368در سال 

 رهبری،   روابط قوا به  یمتنظ  یفراقوه ا  یفهوظ  یو واگذار  یاما بعد از اصالح قانون اساس

ا  یگاهکه جا  یی بر نهادها  یس جمهوررئ  یاستر دارند محل اشکال و بحث   یفراقوه 

  یکدر  ، عمل ینکه ممکن است انجام عمل و نظارت بر ا لذا الزم است تا آنجا  است.

جمهور   یسرئ  یاراتاخت  یرامونپ   یل تحل  ینا  . و از هم جدا باشد   نشود  مقام جمع   یا نهاد  

در موضوع نظارت   113اصل    یرتفس  یرامونپ   1368سال    یاساس  ییر قانونبعد از تغ

 (. 1393)اصالنی و یوسفی، مشهود است یزن یانون اساسق یبر اجرا

 یه توسط قوه مجر  کشور  یو بودجه فرهنگ   یفرهنگ  ی هایتعمده فعال  یی کهاز آنجا 
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  یشخو  ی فرهنگیهایتفعال  ی، لذا مسلما دولت خود مدافع جدشودمیانجام و صرف  

به   یزن  نظارت  نه تنها نقش ضمانت اجرا کمرنگ خواهد گشت بلکه  یجهاست و در نت

یکرد  با رو  یشههم  یشنظر عامل نسبت به عمل خو  یراانجام نخواهد گرفت، ز  یخوب

انقالب    یعال  یشورا  یو ضمانت اجرا  ی نظارت  یگاه انتقاد بر جا  ینخواهد بود. لذا ا  مثبت

 ی محسنات دارا   ی رغما علشور  ینجمهور بر ا  یسرئ  یاستدارد که ر  ی وجودفرهنگ

بوده و با توجه به   یهاز قوه مجر  یجمهور خود عضو  یسرئ  زیرا  است؛  یانتقادات جد

منصوب مقام   یقیو حق  یردولتیغ   یحقوق  اعضای  که مرکب از  یعال  یشورا  یبترک

  یچگردد، ه  یبتصو  یدولت مصوبه ا  خواست  باشند، اگر برخالفمی  یمعظم رهبر

وجود    ی انقالب فرهنگ  یعال  شورایمصوبه    یدولت در جهت اجرا  یبرا  ییضمانت اجرا

   )همان(.ندارد

ی زیاد هاحجم زیاد کارهای علمی و فرهنگی بر دوش شورا و مشغله  -چ  

 اعضاء 

یکی از اعضای قدیمی شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد حجم زیاد کارهای شورای 

فرهنگی    عضو شــورای عالــی انقالبزمانــی که من  گوید:  میعالی انقالب فرهنگی  

تدریج    شــورا تعداد اندکی عضو داشت اما به  -1365سال  به گمانم حدود    - شــدم،  

برابر تعدادی بود که    4تعداد االن حدود    کنم میافزایش پیدا کرد. فکر    ها تعداد آن

نفر    10  شورا شدم تعداد اعضا به  با آن شروع به کار کرد. زمانی که من عضو این  شورا

 است. توســعه آموزش عالی کشــور، توسعه   کار بسیار زیاد شده  ،االن  .رسیدمیهم ن

     که به وجود آمده است، کار بیشتری   و بسیاری از نهادهایی  ها، دانشگاهها پژوهشگاه

شورای ی زیاد اعضای  ها(. دبیر اسبق شورا در زمینه مشغله 1393)جاسبی،  طلبدمی

فرهنگی   انقالب  داشتهگوید:  میعالی  آرزو  یک  گذشته  از  هم    من  امروز  تا  که  ام 

  آرزو باقی مانده اســت. اعضــای حقوقی شــورای عالی انقالب  همچنان در سطح

اعضای حقیقی شورای   یی دارند، اما هافرهنگی بسیار گرفتارند و خودشان مســئولیت 

مصوبه اشراف و در مورد آن تخصص و حتی   یکعالی انقالب فرهنگی در حدی که به  

 نــد در دبیرخانه حضور توانمیو به دبیرخانــه کمک کنند. آنها    تعصب دارند، بیایند 

و در جلساتی که    دانند برگزار کنندمیبیابند و یا جلساتی را که در رابطه با آن الزم  
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ــته باشند و به حضور داش  شودمی  در ســطوح اجرایی در مورد آن مصوبات برگزار

 (.1395)کی نژاد، روشن شدن موضوعات کمک کنند پرسشها پاســخ دهند و به

 ی آرمانی و آرزوییها و برنامه  هاسیاست  - ح

ریزی آرزویی به جای اهداف، آرزوها قرار گرفته اند. برنامه  هادر ایران معموال در برنامه

اند، به خواب و خیال  ها چنینها. بسیاری از برنامهفهرستی است از توقعات و خواسته 

برنامهمی آینده میمانند.  از  رویا تصویری  عالم  آن خواسته ریز در  ها و  کشد که در 

سیاستگذاران اهداف آرمانی خـود را  (.  1356شود)فیوضات،  نیازهای همه برآورده می

ابـراز جمالتـی  قالـب  سیاست    کنندمی  در  را  آن  عمل)و  برنامه  معنای  (  به 

مطلـوب  ،پندارنـدمـی کمـال  بـه  دسـتیابی  این   مـثالً  در  سیاستگذاری  انسانیت. 

مـی و  بـوده  عقـیم  نـهچـارچوب  نامیـد  هـدفگـذاری  را  آن   سیاستگذاری   تـوان 

و    هاگاه شاهد تدوین و تصویب سیاست(. از این روی،  1395)مقتدایی و ازغندی،  

و لوازم اجرایی شان  ها یی هستیم که بدون توجه به پیش نیازها، پیش شرطها برنامه

 ارائه شده اند.  

برخی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی پیوند بین آرمانگرایی و شعارزدگی است.  

مثالً  .  کند میالی انقالب فرهنگی بر اساس شعارزدگی حرکت  در مواردی، شورای ع 

نخبگان، مصوب جلسه امور  در  راهبردی کشور  شورای   11/7/91مورخ    248  سند 

نظام  ی آرزویی است. بر اساس این سند،  هایکی از این سیاستعالی انقالب فرهنگی،  

نقش  شامل مجموعه بخشهای مختلف  نخبگانی  بر  هادها،  ن  آفرینان،  کشور مشتمل 

»فعالیت بر  که  است  روندهایی  و  سازوکارها  »اجتماع   ی هاقوانین،  و  نخبگانی« 

برای تحقق اهداف کالن کشور، نظام    .گذارند  نخبگانی« به صورت مستقیم اثر می

»شناسایی وظیفه  هدایت«  نخبگانی  برای »زمینه   ،»توانمندســازی«  ،و  ســازی 

نیز  «  اثرگذاری و  نخبگانی  زیر اجتماع  »توسعۀ  و  مدیریت«  و  »سیاستگذاری 

داردهاساخت عهده  بر  را  الزم«  ادامه  .  ی  فراینــد  کردن  هدفمند  و  ســاماندهی 

انتخاب   اســتعدادهای برتری که ادامه تحصیل در خارج از کشــور را  تحصیل صاحبان

 کشور، حفظ ارتباط مستمر   ی علم و فناوریهااند به منظــور توجه به اولویت  کرده

انگیزه افزایش  با درون کشور،  ارائه مشاوره درباره آسیب   آنان  بازگشت و  ی  هابرای 
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گسترش فرصت  خروج،  صاحبان هاهدفمند  برای  کشــور  از  خارج  مطالعاتی   ی 

فراهم کردن شرایط   ی ملی وهاهای برتر و نخبگان براساس نیازها و اولویتداستعدا

ی نخبه هاافراد و گروه  جاد ارتباط بین و ای  محققان برجسته سایرکشورها  میزبانی از

داخل و طراحی و استقرار بانک اطالعاتی    همتایان خود در  ایرانی خارج از کشور با

جهت   ی آنان درها گیری از توانمندی   از کشور به منظور بهره  نخبگان ایرانی خارج

آن  رفع به  سند  این  در  که  اســت  مواردی  جمله  از  کشور،  شده    نیازهای  توجه 

سال نه تنها    گذشت چندینپس از    براساس آمار رسمی  اما  (.1391)سلطانخواه،  است

افزوده شده بر دامنه آن  بلکه  بهتر نشده  این سند در    وضعیت مهاجرت نخبگان  و 

 است.  ماندهسطح آرزو باقی

ی دانش بنیان است که بسیار زیاد هدفگذاری هامورد دیگر مربوط به تعداد شرکت

نقشـه جشده،   علمیطبق  تعـداد شـرکت  امع  در سـال    بنیـان  دانشی  هاکشـور 

 1392در سال  هـزار شـرکت برسـد. در حالـی کـه ایـن تعـداد    500بـه  باید    1404

 (. 1392)توفیقی، هزار شـاغل اسـت  28حـدود  شـرکت بـا 3300نزدیـک بـه 

 لزوم تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی  -خ  

جدید و    هایمتناسب با ساختارشورای عالی انقالب فرهنگی  ترکیب اعضاء  الزم است  

و به عبارتی فقط فرهیخته بودن اعضاء   و مشخصات مورد نیاز آن تغییر یابد،  هاویژگی

و وظایف قرارگاه عالی فرهنگ کشور   ، بلکه تناسب آنها با ساختارنباشدمالک انتخاب  

بایست به صورت تمام    قابله موثر، حضور اعضاء میبرای انجام م  .مطرح خواهد بود

و از به کارگیری اشخاص غیردائم در شورا اجتناب گردد.    وقت و موثر تعریف شده، 

ی شورا برای غالب مدیران و اعضای آن روشن  هاو ظرفیت  ها فرصت  وظایف،   همچنین،

کنند. ممکن است این دانند که قرار است چه کار   دقیقاً نمی  نیست و اینها خودشان

بیاید، ولی همین سردرگمی و عدم اطالع دقیق و   سخن بر اعضای این شورا سنگین

و روال جاری شورا خودش را   ها گذاری  سیاست  و  هاروشن از وظایف شورا در برنامه

و    ها نصب یا عزل رئیس دانشگاهی مثل ای که آنها به وظایف  نشان داده است، به گونه

، در  کنند میفرهنگی و هنری است، بسنده    ی و تصویب چند مصوبهمراکز آموزش عال

 (.  1397)نجفی، حالی که نباید این گونه باشد
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 هافقدان بازخوردگیری و لزوم ایجاد مکانیسم تصحیح سیاست   –د  

متمرکز است و شورای عالی  مینظام سیاستگذاری آموزش عالی دارای نظا  در ایران

وجود   به  را  آن  شاکله  فرهنگی  عنوان  میانقالب  تحت  فرانسه  در  که  چیزی  آورد. 

که در    است  طبقه ایو منظور از آن،    شودمینام برده    «طبقه تصمیم گیری مرکزی »

ی اصلی  هاکنش گران، نهادها و حلقه شامل    و  متن آن تصمیمات گرفته می شوند

)وحید،  عمومی دارندو سیاستگذاری  گیری  و چرایی بر تصمیم  که تاثیر بی چون  است

شورای  در  در حوزه علم و فرهنگ    طبقه تصمیم گیری مرکزی(. در ایران، این  1385

 .شودمیعالی انقالب فرهنگی متبلور 

ارائـه راه حل، تصمیم    با توجه به سیکل سیاستگذاری که شامل شناخت مشـکل، 

برای    میباشد صرف سیاستگذاری کافی نیست چرا کـه بایسـتیگیری، اجرا و ارزیابی  

ارزیـابی و آسـیب    هاسیاسـت  هاتعیین کارآیی یا عدم کارآیی سیاستگذاری  مـورد 

تغییر و در صورت کارآیی   ها صورت عدم کارآیی سیاست  قرارگیرند تا در  شناسـی

یابند  هاسیاست عرصه .  تداوم  عرصههااز جمله  مهم سیاستگذاری    است فرهنگ    ی 

در جمهوری .  شودمیمحسوب  اصلی توسعه پایدار    هایکه فرهنگ یکی از مؤلفه  چـرا

اسـت فرهنگـی  عمـدتاً  کـه  اسـالمی  انقـالب  ماهیت  به  توجه  با  ایران    اسالمی 

ی فرهنگی در چارچوب فرامین اسالم و امام خمینی و در چارچوب هاسیاستگذاری 

اساسـی  است    قانون  گرفته  کـارآیی  شکل  عـدم  با  ارزیابی  و  عمل  عرصه  در  ولی 

 (. 1395)مقتدایی و ازغندی، هستیم مواجـه هابسـیاری از سیاسـت

سیاستگذاری شورای عالی انقالب فرهنگی این  ی نظام  هایکی دیگر از آسیببنابراین  

است که فاقد نظام تعریف شده و به دقت طراحی شده بازخوردگیری از ذینفعان در  

سیا سیاستهاستمورد  اجرای  و  نظام  های مصوب  اصالح  و  بهبود  امر،  این  و  ست 

 . کندمیسیاستگذاری بخش علم و فرهنگ را با مشکل مواجه 

 مشخص نبودن تئوری سیاستگذاری   - ذ  

اینکه     در واقع،.  هستیم  مواجه  تئوریک  فقر  با  گذاری  سیاست  هدر عرصنکته دیگر 

به  سیاست    واره  مسئله جهت  یک  از  تئوریسازان  برای ها نداشتن  مناسب  ی 

انباشت  گرددمیبر    گیریتصمیم به  دیگر  طرف  از  بعضاً  هاتحلیل  و  و  متفاوت  ی 



 گیری در آموزش عالی و...شناسی تعدد مراکز تصمیمآسیب 46

سیاست سازان . به عالوه،  به رو ساخته است  متعارض که سیاست سازان را با ابهام رو 

شده را به مجریان امر نسبت داده و    ی اتخاذهاسیاست  اغلب موانع سر راه موفقیت

اند  ساز  مدعی  مورد  و  که  اجرایی  محتوای  م  هاستفاد  کارهای  با  متناسب  جریان، 

ند توجه منتقدان را به سوی مجریان  توانمی  سیاست نبوده است. اگرچه با این دلیل

نباید فراموش کرد    ی تحلیل گران شانه خالی کنند، اما هاسوق دهند و از زیر هجمه

  یهاری است و طبیعتاً در آینده نیز سیاستکه این به بهای عدم تحول در سیاست گذا

  مقوله   به  اجرا  هناکارآمدی اتخاذ خواهد شد؛ مگر اینکه مسیر توجهات علمی را از مقول

ی منتقدان و مجامع علمی را به  هااین تحول ضمن اینکه نگاه  .دهیم  تغییر  تدوین 

خواهد شد که  خواهد کرد، موجب  متوجه    گذاری  محتوای سیاست  و  تدوین  همقول

)برزگر و  نندبدا  مسئول  ها مدونان نیز خود را در اجرای درست و یا نادرست سیاست

 (.1396حسین زاده، 

 جایگاه حقوقی، مشروعیت و اعتبار مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

اعتبار این شورا   ابتدا بایدکه    وجود داشتمشکل    در دهه اول عمر شورا، مدام این 

  روحانیـت ویژهنهادهایـی ماننـد دادگاه (. 1393)جاسبی، جا بیفتدتضمین شــود و 

نهادینهمجمـع    و از  قبـل  )تـا  نظام  مصلحـت  در   تشـخیص  آن   شـدن 

ب فرهنگـی یـک  ال انقـ  و شـورای عالی (  1368قانـون اساسـی، در بازنگری سـال  

درعین و  ظاهـری،  بـا    حـال  تفـاوت  نگهبان  مثالً  مؤثـر،  اساسـی  شـورای  قانـون 

دقیـق    نبودن جایگاه  تصریـح در متـن قانـون اساسـی و مشـخص  دارنـد و آن عدم

ادا آنهـا در سـاختار  و همکاران،    ره کشـورحقوقـی  (. ضمن  1394اسـت)تسلیمی 

عنوان متولی فرهنگی  ه  ب  مورد جایگاه قانونی شورای عالی انقالب فرهنگی اینکه در  

اتفاق نظر وجود نداشت از این امر تلقی یکسانیکشور  )نجفی،  ندارند  ه و حقوقدانان 

1397.) 

شورای عالی انقالب فرهنگی از نهادهای حاکم در نظام جمهوری اسالمی ایران است، 

برنامه و  اهداف  جهت  در  کشور،  فرهنگی  سیاست  اصول  تدوین  امـر  بـه  ی  هاکه 

یر و حساسی که رغم وظیفه خط  پردازد. بهمیفرهنگی، آموزشی، پژوهـشی و علمی  

بـر عهـده دارد، همـواره در خصوص جایگاه حقوقی آن فرهنگی  شورای عالی انقالب  
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دا وجـود  ابهامـاتی  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  حاکمیت  ساختار  که   شتهدر  است، 

عدیـده مـشکالت  بـا  خود  فعالیت  مدت  طول  در  را  مذکور  جملـه   مرجع  از  ای، 

مواجه ساخته است. از آنجا که شورای عالی    ،هاگیری  مـشکالت اجرایی در تصمیم

ای با قوای سـه    انقالب فرهنگی در راسـتای اهداف و وظایف خود، ارتباط گسترده

اختیارات و اعتبار مصوباتش، به دفعات    گانـه دارد، مخـدوش بـودن حیطـه تکـالیف، 

موجود سبب بروز اختالط صالحیت مابین شورای مذکور بـا دیگـر مراجع و نهادهای  

  (. هر چند به موجب اصل 1388)صداقتی و امیرآفتابی،  در حاکمیت ایران شده است

شورای    قانون اساسی، شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است.  98

نگهبان تاکنون تفسیری رسمی در خصوص جایگاه و صالحیت ستاد انقالب فرهنگی  

ارائه فرهنگی  انقالب  عالی  آن شورای  متعاقب  و همکاران،    و  است)درویشوند  نداده 

1397.) 

این شورا، ماهیت   و کارکردهای آن در مورد جایگاه  حقوقی مصوبات آن و وظایف 

شورای چالش مصوبات مجلس  از  بعضی  رد  با  است.  داشته  وجود  گذشته  در  هایی 

انقالب   اسالمی توسط شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با مصوبات شورای عالی 

ن بحث اهمیت پیدا کرده است که با توجه به عدم ذکر شورای مذکور در فرهنگی ای

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیا این نهاد قانونی است؟ بر فرض که این نهاد  

؟ جایگاه مصوبات شورای مزبور  شودمی«  قانونی باشد، آیا بر مصوبات آن اطالق »قانون

در قلمرو هنجارهای حقوقی نظام جمهوری اسالمی ایران کجاست؟ آیا این مصوبات  

توانند نافی اصول قانون اساسی یا قوانین ها« میبا فرض »در حکم قانون پنداشتن آن

و   170د در اجرای اصول  توانمیعادی باشند؟ آیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   10انون اساسی و ماده  ق  173

سال   دهد1392مصوب  قرار  قضایی  نظارت  مورد  را  نهاد  این  مصوبات  )کاویانی،  ، 

 الف(؟-1397

از جمله اولین مصادیقی که یکی از مقامات، از شورای نگهبان در خصوص جایگاه و  

، استعالم نخست وزیر وقت  کندمیسار  صالحیت شورای عالی انقالب فرهنگی استف

در خصوص جایگاه ستاد انقالب فرهنگی و اعتبار مصوبات آن است. شورای نگهبان 
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شماره   نظر  این    1362/ 8/4مورخ    4961در  با  وزیر،  نخست  استعالم  به  پاسخ  در 

استدالل که مبنای تأسیس ستاد انقالب فرهنگی فرمان امام خمینی)ره( بوده است  

ر رابطه با آن تصویب نشده که شورای نگهبان آن را در خصوص انطباق با  و قانونی د

قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد، نخست وزیر را در خصوص موضوع به حضرت 

انقالب فرهنگی در   امام)ره( ارجاع داده است. در مصداقی دیگر، دبیر شورای عالی 

هبان سؤاالتی در خصوص د ش از شورای نگ  1356به موجب نامه    23/5/1374تاریخ  

شورای عالی انقالب فرهنگی، ماهیت این نهاد و امکان قانونگذاری مجلس در رابطه 

نماید. شورای نگهبان موضوع را مربوط به قانون عادی دانسته که تفسیر آن میبا آن  

در صالحیت مجلس شورای اسالمی است و دبیر شورای عالی را به این امر داللت  

شورای عالی انقالب فرهنگی مجدداً از شورا سؤال مینماید که آیا    کرده است. دبیر 

مجلس شورای اسالمی حق وضع قوانین در خصوص شورای عالی انقالب فرهنگی به  

عنوان یک نهاد انقالب اسالمی را دارد یا خیر؟ شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال، 

 .  کندمی   موضوع را خارج از محدوده تفسیر قانون اساسی اعالم

ی فوق باید این نکته را مورد توجه قرار هادر خصوص جواب شورای نگهبان به سؤال 

داد که سؤال اول دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی مربوط به شمول قانون فهرست 

مجلس شورای اسالمی بر    19/4/1372نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مورخ  

سیر این امر به موجب اصل هفتاد و سوم  شورای عالی انقالب فرهنگی است که تف

قانون اساسی در صالحیت مجلس شورای اسالمی است. در خصوص سؤال دوم دبیر  

  نامه آیین13شورای عالی انقالب فرهنگی نیز الزم به ذکر است که به موجب ماده  

این شورا صرفاً در صورتی ملزم به پاسخ    5/1362/ 17داخلی شورای نگهبان مصوب  

ر در خصوص اصول قانون اساسی بوده است که سؤال کننده هیئت رئیسه به استفسا

مجلس شورای اسالمی یا رئیس قوه قضائیه یا هیئت دولت یا رئیس جمهور باشند و  

به همین دلیل نیز شورای نگهبان، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی را به طرح سؤال 

 (.  1397ان، توسط رئیس جمهور داللت کرده است)درویشوند و همکار

انقالب فرهنگی در قانون اساسی سال  عدم پیش تلقـی  ،  1358  بینی شورای عالی 

ناصـحیح از فرمـان حضرت امام در خصوص اعتبار مصوبات این شورا، عـدم تـصویب 

اسالمی در سال   عالی فرهنگ در مجلس شورای  تـشکیل شـورای  ،  1361الیحـه 
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تفسیر ناصواب ،  1368قانون اساسی سال    بینی نکردن مجدد شـورا در بـازنگری  پیش

شورای نگهبان از عبارت مقررات دولتی مندرج در اصـل یکصد و هفتاد و سوم قانون  

اساسی، عدم صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی بـه تـصمیمات و مصوبات 

... همـه و همـه    قانون دیوان عدالت اداری و  19شورای عالی مطابق با تبصره ماده  

بحرانسـ با  اوالً  خویش،  حیات  مدت  طول  در  مذکور  شورای  تا  گردید   بب 

مواجه گردد، ثانیاً، به عنوان نهادی که به تعبیر مقام معظم  «  قـانونی« و »مشروعیت«

، با ورود نابجا به قلمرو گرددمیکشور تلقی   »مرکز مهندسـی فرهنگـی  « رهبری صرفاً

عمالً سـبب بـر هم خوردن تعادل و توازن الزمه  صالحیتها و اختیارات قوای سه گانه،  

بسیاری از صاحبنظران، ارجـاع   مثالً  .میان مراجع و نهادهای حاکم در کشور شود

طـرح تغییـر، اصـالح و بـازنگری در نظام آموزش و پرورش را به شورای عالی انقالب  

الن آموزش و اند. فرستادن ایـن طرح از سوی مسؤو فرهنگی، غیر قانونی تلقی کرده 

با اساسنامه شورا  انقالب فرهنگی بر خالف قانون و مغـایر  پرورش به شورای عالی 

است، چرا که در اساسنامه شورای عالی تأکید شده کـه تمـامی ... تغییراتـی که قرار 

است در نظام آموزشی کشور اعمال شود، پس از تأیید این شورا باید در مجلس به  

... تغییبرتـصویب   رات اساسی در نظـام آموزشـی کـشور بـدون نظـر مجلـس  سد 

اسـالمی علی گرددمیبنابراین مالحظه  .  گیردنمی   صـورت  شـورای  عالی،    ، شورای 

الخصوص در چنـد سـال اخیـر، بـا وضـع مصوبات، تصمیمات و اظهارات غیرقـانونی  

نظام ایران  و اختیـارات مراجع موجود در    ها و غیرتخصـصی، بـه حیطـه صـالحیت 

گانه مبدل شده اسـت. نهـادی که با توجه   تعدی کرده و به نهادی موازی با قوای سه

، تبدیل بـه یکـی از وجـوه اصـلی «گریز بودن  نظارت»به قوانین فعلی ایران، خصیصه  

د زنگ خطری جدی برای نظام سیاسی  توانمیروشن است این امر . آن گردیده است

)صداقتی  کشد، به حساب آیدیـه قانونمدار بودن را یدک میکشور و حاکمیتی کـه داع 

 (. 1388و امیرآفتابی، 

از مصوبات شورا، به جهت ورود به صالحیت انحصاری مجلس در باب وضع   برخی 

قانون اساسی در تعارض است. قانونگذار اساسی ایران،   71و    57قانون، آشکارا با اصول  

با توجه به قاعده تفکیک قوا و تقسیم قدرت، در جهت پرهیز از خودکامگی حکومت  
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قایل به    71گانه اشاره نموده است. در اصل  به لزوم استقالل قوای سه   57در اصل  

ذا به  صالحیتی انحصاری در خصوص وضع قوانین و مقررات توسط مجلس است. فل

رسد شورای عالی انقالب فرهنگی، نهادی تقنینی نبوده و تبعا تصمیمات و  نظر می

الواقع اصل حاکمیت قانون اقتضا  تواند قانون تلقی گردد. فیمصوبات این شورا نیز نمی

است که بر م  تمامی امور و شئون جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عا  کهدارد  

شورا، حق مبادرت   .قوق و تکالیف یکسانی برخوردار باشنداساس آن، عموم مردم از ح

به انجام امور تقنینی را ندارد و همانطور که از بیانات مقام معظم رهبری در پاسخ به  

روابط کارشناسان  برمیسواالت  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیرخانه  آید،  عمومی 

سیاست امر  به  صرفا  میشورا  مرج گذاری  بهترین  و  انجام پردازد  جهت  ع 

استگذاری سیاست تقنینی  صالحیت  فاقد  و  است  فرهنگی  - 1397)کاویانی،  های 

 لف(.ا

 شورای عالی انقالب فرهنگی  نبود وحدت رویه در مواجهه با مصوبات  

شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین 

شرع و قانون اساسی مصوبه »جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی«  

داند و بر همین اساس نیز مصوبات مجلس  میرا در حکم مصوبه رهبری    1376مصوب  

ای عالی انقالب فرهنگی، نسخ یا اصالح  را به دالیلی از جمله ورود به صالحیت شور

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و شناسایی صالحیت دیوان عدالت اداری در  

نظارت بر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را مغایر قانون اساسی تشخیص داده  

است. نکته اینکه شورای نگهبان برخی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را خالف  

ون اساسی و موازین شرع تشخیص داده است. به عبارت دیگر، شورای نگهبان در  قان

خصوص جایگاه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی رویه واحدی نداشته است و  

ضروری است شورا رویه واحدی را در رابطه با جایگاه مصوبات شورای عالی انقالب  

 (. 1397فرهنگی اتخاذ کند)درویشوند و همکاران، 

ه موجب اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات از جمله مصوبات شورای  ب

باشد و تشخیص این امر نیز بر   عالی انقالب فرهنگی باید بر اساس موازین اسالمی

عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده شده است. فقهای شورای نگهبان در چند مورد 

ف موازین شرع تشخیص داده اند. از جمله مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی را خال
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شماره   نظر  به  میتوان  موارد  شورای   22/3/1381مورخ    701/30/81این  فقهای 

حوزه   در  ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  »سیاستهای  مصوبه  با  رابطه  در  نگهبان 

شورای    4/1380/ 12  و  18/2/1380مورخ    480  و  478مطبوعات« مصوب جلسات  

- 2اشاره کرد که به موجب آن فقهای شورای نگهبان بندهای  عالی انقالب فرهنگی  

از شق )و( مصوبه را مغایر موازین شرع تشخیص دادند. همچنین در   5-5  و  3-5،  5

فرهنگی در خصوص  انقالب  عالی  نظر شورای  نگهبان  فقهای شورای  موردی دیگر 

 دند. اساسنامه دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم را خالف موازین شرع تشخیص دا

البته شورای نگهبان در این رابطه رویه واحدی نداشته و فقهای شورای نگهبان در 

برخی موارد با استناد به اینکه مستند تأسیس و مبنای اعتبار مصوبات شورای عالی  

را خالف موازین شرع تشخیص   رهبری است، آن  اذن مقام معظم  انقالب فرهنگی 

های شورای نگهبان در رابطه با مصوبه هشتاد و نداده اند. از جمله این موارد نظر فق

مورخ جلسه  عدم    11/6/1365  سومین  خصوص  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 

صالحیت دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی و سازمان  

بازرسی کلی کشور به احکام صادره توسط هیئت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته 

انضباطی نمودند:    مرکزی  اعالم  نظر  این  موجب  به  نگهبان  شورای  فقهای  که  بود 

»همانگونه که در متن مصوبه مذکور آمده است، چون این مصوبه با استفاده از اذن  

مقام معظم رهبری حضرت امام وضع شده است، فلذا خالف شرع نیست«. البته این 

دانستن مصوبه مورد  نظر شورا قابل خدشه است و استدالل شورا در عدم مغایر شرع  

مصوبه ای را صرفاً به دلیل اینکه مستند   توانمیو ن   رسدمیشکایت، کامل به نظر ن

د با  توانمیبه اذن رهبری تصویب شده است مغایر شرع ندانست. چرا که مصوبه ای  

اذن مقام رهبری تصویب شده باشد، ولی در ماهیت مغایر موازین شرع تشخیص داده 

ی از شورای عالی انقالب فرهنگی که توسط فقهای شورای نگهبان شود؛ مانند مصوبات

بر   رهبری  و  امام)ره(  تأکید حضرت  است.  داده شده  موازین شرع تشخیص  خالف 

نظر   از  نیست که  معنا  این  به  فرهنگی  انقالب  عالی  اجرایی شدن مصوبات شورای 

مغای اگر  حتی  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  سوی  از  ای  مصوبه  هر  قانون ایشان  ر 

اساسی، موازین شرع یا خارج از حدود صالحیت این نهاد باشد، باید اجرا شود یا آنکه  
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 هر مصوبه ای که شورا تصویب کرد، شرعی است)همان(.  

مصوبه ای با عنوان »جایگاه، اهداف و    1376  شورای عالی انقالب فرهنگی در سال

این   نمود که  تصویب  فرهنگی«  انقالب  عالی  از سه وظایف شورای  مصوبه متشکل 

فرهنگی است و مبنای   انقالب  عالی  اهداف شورای  قانونی، وظایف و  بخش جایگاه 

. به موجب این مصوبه  شودمیاعمال صالحیت شورای عالی انقالب فرهنگی محسوب  

»شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی،  

هدای   گیریتصمیم و  هماهنگی  در و  کشور  پژوهشی  و  آموزشی  فرهنگی،  امور  ت 

محسوب   نظام  کلی  سیاستهای  الزم    شودمیچارچوب  آن  مصوبات  و  تصمیمات  و 

االجرا و در حکم قانون است«. البته وجود این حکم در مصوبه شورای عالی انقالب  

فرهنگی، به معنای عدم وجود شبهه یا اختالف نظر در جایگاه این نهاد و مصوبات آن 

 ست.نی

در خصوص اینکه شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات آن در نظام حقوقی دارای 

ستاد   تأسیس  ابتدای  از  دارد  اعتباری  چه  نهاد  این  مصوبات  و  است  جایگاهی  چه 

انقالب فرهنگی نظرهای مختلفی در بین حقوقدانان وجود داشته است. برخی این 

دارای جایگاه قانونی   57استناد به اصل نهاد را به دلیل تأسیس توسط ولی فقیه و با 

دانند و قائل به این هستند که کلیه میدانسته و مصوبات آن را برتر از قوانین مجلس  

 نهادها از جمله مجلس شورای اسالمی باید مصوبات این نهاد را رعایت کنند.  

برخی دیگر نهاد شورای عالی انقالب فرهنگی را به دلیل عدم تصریح به آن در قانون 

دانند. برخی دیگر استناد به تأسیس نهاد شورای عالی  میاساسی فاقد جایگاه قانونی 

انقالب فرهنگی توسط ولی فقیه را برای استناد مصوبات این شورا به رهبری و مورد  

حیح ندانسته و در خصوص جایگاه مصوبات شورای تأیید رهبری بودن مصوبات آن ص 

عالی انقالب فرهنگی قائل به تفصیل شده و معتقدند که اگر مصوبات شورای عالی  

مصوب  قوانین  از  فراتر  مصوبات  این  برسد،  رهبری  مقام  تأیید  به  فرهنگی  انقالب 

ات  مجلس شورای اسالمی هستند و در غیر این صورت در مرتبه ای پایین تر از مصوب

 (.  1397گیرند)درویشوند و همکاران، میمجلس قرار 

برخی دیگر با تأکید بر جایگاه قانونی شورای عالی انقالب فرهنگی و صالحیتهای این 

نهاد، شرط برتر بودن مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی نسبت به مصوبات مجلس  
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ی اسالمی را شورای اسالمی و ضرورت عدم تصویب مقرره مغایر توسط مجلس شورا

اعمال صالحیت شورای عالی انقالب فرهنگی در حدود صالحیت خود و عدم مغایرت 

با قانون اساسی، شرع و احکام حکومتی بودن آنها دانسته و مجلس شورای اسالمی را  

ملزم به تبعیت از مصوباتی که شورای عالی انقالب فرهنگی خارج از حدود صالحیت  

و اساسی  قانون  مغایر  یا  وضع    خود  نکند میشرع  و همکاران،  می،  دانند)درویشوند 

به    به عبارت دیگر،(.  1397 انقالب فرهنگی که  عالی  از مصوبات شورای  آن دسته 

گیرند و شورا آن را تایید مقام رهبری رسیده است، در قالب احکام حکومتی قرار می

اساسی در نظر می  110در قالب اصل   نهاد،  قانون  این  برای سایر مصوبات  گیرد و 

ر نظر گرفت توان جایگاهی مادون قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسالمی دمی

پایینکه در مرتبه   توانند خالف قانون عادی باشند؛ چراوجه نمی  هیچ  که به تر  ای 

اند و مطابق اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی،  نسبت به قوانین عادی قرار گرفته

 الف(. -1397)کاویانی، گیرنداعتبار خویش را از قانون مافوق می

باید برای تعیین  رسدمیانقالب فرهنگی به نظر  با توجه به نوع مصوبات شورای عالی  

جایگاه آنها قائل به تفکیک شد. برخی از مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ماهیت  

سیاستگذاری و جهت دهی دارند و برخی از مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی از  

در راستای   جنس ضابطه و مقرره گذاری اند. مصوباتی که شورای عالی انقالب فرهنگی

، در صورتی که به تأیید رهبری برسد برتر کندمیانجام وظیفه سیاستگذاری تصویب  

انقالب فرهنگی   از مصوبات مجلس است و در خصوص سایر مصوبات شورای عالی 

 (. 1397)درویشوند و همکاران، دادمی چنین حک توانمین

 دیوان عدالت اداری   وشورای عالی انقالب فرهنگی  

پرتو   -الف   در  انقالب فرهنگی  ابطال مصوبات شورای عالی  امکان سنجی 

قانون دیوان   11مطابق بند پ ماده    :   1360قانون دیوان عدالت اداری مصوب  

ها و حدود اختیارات دیوان عدالت ، یکی از صالحیت 1360عدالت اداری مصوب سال  

اشخاص   اعتراضات  و  تظلمات  و  شکایات  به  رسیدگی  از  اداری،  حقوقی  یا  حقیقی 

ها از حیث مخالفت مدلول و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری   ها نامهآیین

مصوبه   اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت  اساس،  این  بر  .ها با قانون مقرر شده بودآن 
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  25/12/1377مورخ    439و مصوبه جلسه    6/1366/ 11سومین جلسه مورخ    و   هشتاد

خواهی از مرجع قضایی صالح  رهنگی مبنی بر سلب حق تظلمشورای عالی انقالب ف

اعتراضات  به  رسیدگی  در  اداری  عدالت  دیوان  صالحیت  نفی  موضوع  خصوص  در 

مرکزی گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان را مغایر   هیئتنسبت به احکام  

قانون دیوان عدالت اداری مصوب   11قانون اساسی و ماده    173و   112،  71،  58اصول  

کرد   1360 ابطال  و  داد  عدالت   .تشخیص  دیوان  قانون  حاکمیت  زمان  در  بنابراین 

ای غالب، در راستای عمومی دیوان عدالت اداری در رویه  هیئت  ،1360اداری مصوب  

اعمال صالحیت ذاتی خود، تعدادی از مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را مغایر  

 ب(. -1397)کاویانی، یص و ابطال کرده استقانون تشخ

امکان سنجی ابطال مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در پرتو قانون   - ب

قانون دیوان عدالت   1919مطابق تبصره ماده    :  1385دیوان عدالت اداری مصوب  

بود  1385اداری مصوب   به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و  »  :مقرر شده  رسیدگی 

تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام،  مصوبات و  

مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقالب فرهنگی از شمول 

مشکالت عدیده حقوقی در این زمینه از جایی   رسدمیبه نظر  «.  این ماده خارج است

مورخ   تفسیری  نظریه  در  نگهبان  شورای  که  شد  به    10/1383/ 21آغاز  پاسخ  در 

نمود اعالم  قضاییه صراحتا  قوه  رییس  در »  :استفسار  مجریه  قوه  قرینه  به  توجه  با 

قانون اساسی، مقصود از تعبیر دولتی در این اصل، قوه مجریه   170قسمت اخیر اصل  

متاسفانه اعضای شورای نگهبان با ارایه تفسیری مضیق و ادبی از مفهوم دولت  «.  است

اص  و به  نسبت  توجهی  اساسی،بی  قانون  نوعی محدود  ول  ایجاد  در    موجب  نگری 

اداری مصوب  تعریف جایگاه مشتکی عدالت  قانون دیوان  در  در   .گردید  1385عنه 

،  1360و نسخ قانون    1385حقیقت پس از تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال  

از   صریحا  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  مصوبات  ابطال  درخواست  به  رسیدگی 

عمومی دیوان مستثنی شد و روند رسیدگی به تصمیمات شورای    هیئتصالحیت  

مغایر این تفسیر،    .متوقف گردید  ،ای غالب متدوال شده بودمذکور که به عنوان رویه 

همان احقاق حقوق    173ح اصل  با فسلفه ذاتی تاسیس دیوان بود که مطابق نص صری
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 .ملت تصریح شده است

امکان سنجی ابطال مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در پرتو قانون    - پ   

قانون تشکیالت و    12مطابق تبصره ماده    :   1392دیوان عدالت اداری مصوب سال  

سال   مصوب  اداری  عدالت  دیوان  دادرسی  شده    1392آیین  به  »   :بود مقرر  رسیدگی 

آیین  صرفًا  و  قضائیه  قوه  قضائی  بخشنامه ها نامه تصمیمات  قوه    ها ،  رئیس  تصمیمات  و 

قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس  

بر اساس مصوبه اولیه     ت«. خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج اس 

در خصوص تبصره   1390/ 5/ 2و اصالحیه اولیه مجلس مورخ    1390/ 1/ 30 مجلس مورخ 

  :کیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مقرر گردیده بود الیحه تش   12دوم ماده  

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف  » 

«.  عمومی دیوان عدالت اداری است   هیئت این شورا باشد قابل شکایت و رسیدگی در  

سه مرحله به سبب ایرادات شورای  النهایه، با توجه به اصالحیه مجلس شورای اسالمی در  

قانون اساسی مورد تصویب مجمع   112در راستای اعمال اصل    12ماده   ، محترم نگهبان 

حذف    12  ماده   دوم   تبصره   گیرد و در تصویب نهایی، می     تشخیص مصلحت نظام قرار 

علیرغم عدم ذکر مصوبات    .گردد می با سه بند و یک تبصره تصویب    12و ماده  گردد می 

عمومی دیوان عدالت    هیئت شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان مستثنیات صالحیت  

مبنی بر عدم    1385، کماکان رویه غالب شکل گرفته از سال  1392اداری در قانون سال  

 .رسیدگی به ابطال مصوبات شورای مذکور، جاری و ساری است 

مصوبه جلسه    توانمیهم چنین    انقالب    12/6/1387مورخ    630به  عالی  شورای 

مذکور مصوبه  اساس  بر  کرد.  اشاره  نیز  علمی  ،فرهنگی  تخصصی،  شئون  و    ،امور 

آموزشی و پژوهشی از شمول صالحیت دیوان عدالت اداری خارج گردیده و به نوعی  

قانون اساسی، حق دادخواهی و تظلم خواهی    159و    34بر خالف نص صریح اصول  

از مردم در دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مصادیق مراجع عام دادگستری اصل  

  هاالخصوص در مسئله بورسیه علیامری که به موضوعی چالشی    .سلب شده است 159

آن دعاوی  تعدد  برههو  تا  و  اداری مبدل شد  عدالت  دیوان  رویه   ها در  رویکرد  ای 

قضایی شعب دیوان عدالت اداری صدور قرار عدم صالحیت در موضوعات مذکور به 
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قانون   63گیری تفسیری جدید از ماده  استناد مصوبه اخیرالذکر بود. لیکن با شکل

و در مقام بیان بودن    1392  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبتشکیالت و  

جلسه   مصوبه  نسخ ضمنی  بر  مبنی  جدید  رویه  نوعی  شاهد  مذکور،  و   630قانون 

ی تحصیلی از حیث های بورسیه هاصالحیت شعب دیوان عدالت در رسیدگی به پرونده

بر ورود ش امر صرفا داللت  این  بودیم که  عب دیوان عدالت نقض قوانین و مقررات 

های شاکیان است و داللت بر  ی بورسیه و رسیدگی به دادخواست هااداری در پرونده

عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. در حقیقت با    هیئتابطال مصوبات شورا توسط  

حذف عدم  وجود  غالب،  رویه  کماکان  عمومی،  صالحیت  مستثنیات  از  شورا  شدن 

 ب(. -1397)کاویانی، الی انقالب فرهنگی استرسیدگی به ابطال مصوبات شورای ع 

 شأن سیاستگذاری

پذیرد.  می سیاستگذاری در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران توسط رهبری صورت    

ی کلی نظام جمهوری اسالمی توسط  ها قانون اساسی به تعیین سیاست   110بند اول اصل  

مطابق با قسمت    .است رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص یافته  

د بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص  توان می قانون اساسی »رهبر    110ذیل اصل  

تکلیف شورای عالی انقالب فرهنگی را    ، دیگرى تفویض کند«؛ با توجه به اینکه رهبری 

تعیین نموده است،   امور فرهنگی  در  این گونه    توان می سیاستگذاری  را  مسئله مذکور 

ی کلی فرهنگی را مطابق  ها تحلیل نمود که رهبری نظام، اختیار خود در تعیین سیاست 

این، تا  شورای عالی انقالب فرهنگی تفویض نموده است. بنابر   به   110با قسمت ذیل اصل  

سیاستگذاری    توان می اینجا   فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  اصلی  کارویژه  که  گفت 

 (. 1392است)الهام و میرمحمدی میبدی،  

اما با در نظر گرفتن این نکته که شورا حق سیاستگذاری در امور فرهنگی را دارد،  

ده  نتیجه گرفته شده که مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی به شرط رعایت محدو

اختیارات خود، برتر از سه دستگاه مجلس، دولت و مجمع است و آنها حق تصویب 

مقام   ندارند.  را  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  قانونی  مصوبات  با  معارض  ای  مصوبه 

»گاهى    :فرمایندمی  1381آبان    22معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه در تاریخ  

کنار شنیده   و  تردید  که د  شودمیاز گوشه  فرهنگى  انقالب  عالى  به شوراى  نیاز  ر 

موضوعشودمی همین  اتّفاقاً  نه،  باید  ها؛  که  کردند  اشاره  دوستان  از  بعضى  که  یى 
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 -سیاستگذارى شود، باید در مرکزى انجام گیرد که آن مرکز، مرکز قانونگذارى نیست

؛ مثل پول خُرد که  کندمی   قانون، آن چیزى است که به طور روزمره دستگاه خرج

بلکه مرکز سیاستگذارى است. مرکز سیاستگذارى، مرکزى    -براى خرج کردن است

با   قانونگذارى است و  از مراکز  دارد که شوراى هاریزیبرنامهفراتر  ى کالن سروکار 

عالى انقالب فرهنگى مرکز مناسبى براى این کار است. به نظر من در آنجا باید این  

 قرار گیرد«)همان(. مسائل مورد مطالعه

  وصف  که  عالی   شورای  مصوبات  از  برخی  شود،  گفته  است  ممکن  فرض  این  با

و  صورت   در  لذا  و  شود می  تلقی  قانون  از  برتر  حتی  دارد  کالن  امور  سیاستگذاری 

 ممکن   (. البته1392بر آن ترجیح دارد)الهام و میر محمدی،    مجلس،  مصوبۀ  با  تداخل

  و   هاسیاست  قالب  در  عالی  شورای  مصوبات  از  برخی  که  شود،  مطرح  ایراد  این  است

 مصوبات   از  پاره ای  اینکه  یا  و  رسدمین  رهبری  معظم  مقام  تایید  اساساً به  امور کالن

است.    کالن  و   مهم  امور  فاقد  محتوا،  لحاظ  به  ولی   دارد   را  هاسیاست  شکل  تنها  فوق،

  دقیقی   و معیار   مالک  آنکه  ویژه   به  است،  وارد  تاحدودی  اشکال  این   رسدمی  نظر  به

  مصوباتی  چه  و  است   مهم  امور  و  هاسیاست  قالب  در   چه مصوباتی  اینکه  تعیین  برای

 (. 1394ندارد)بنایی اسکویی،  وجود از آن، خارج

اثر  به  رهبری نسبت  مقام  و  انقالب  رهبر  نظر  خصوص  در  به مصوبات   دادن  ترتیب 

هم  شورا مصوبات که همۀ بر این نبوده ناظر مطروحه نظرات نمود. مبالغه نباید شورا

  لذا و  نهاد بوده  این  مصوبات بودن الزم االجرا و معتبر به  نظر بلکه  است، قانون ردیف

در    درستی  به  طور که  همان   شوند.   خلط  نباید   و  است   متفاوت  هم   با  مفهوم  دو  این

  معنای  به  شورا  مصوبات   بودن  الزم االجرا  1است،   آمده  نیز  رهبری  معظم  مقام  فرمایش 

 
در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی چنین    26/6/81در فرمایش مقام معظم رهبری مورخ    .1

آمده است:» مصوبه این شورا باید به وسیله دبیرخانه ابالغ و اجرای آن به وسیلۀ رئیس جمهور تضمین  

جا   این  خوب،  خیلی  است،  قانونگذار  مجلس،  گویید  می  شما  همه  شود...  کند.  نمی  تدوین  قانون 

چیزهایی که الزم االجراست. بخشنامه فالن وزیر برای زیردست خودش الزم االجراست. الزم نیست  

حتماً اسمش قانون باشد، اما بالشک واجب االجرا بودن، نتیجه قانون را خواهد داشت، امام )ره( هم  

حکم قانون باشد، ایشان گفتند باید اجرا  به همین نکته توجه داشتند. ما گفتیم مصوبات این شورا در 

 (. 11: 1390شود، باید اجرا شود یعنی ترتیب اثر داده شود«)آشنایی با شورای عالی انقالب فرهنگی، 
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بودن برای   دولتی  مقررات  از  بسیاری  همانند   نیست،  فوق   مصوبات  همۀ  قانون   که 

  هم ردیف  ولی   است،  الزم االتباع  کشور  سراسر  در  دولتی   یهاو وزارتخانه  هادستگاه

  آن  به  نباید  نباشد،  قانون  هم ردیف  ای  مصوبه  اگر  پنداشت  نباید  نیست. البته  قانون

الزم   مختلف  یها دستگاه  برای  که  دولتی  مقررات  از  همانند بسیاری  داد؛  اثر  ترتیب

 (. 1394)بنایی اسکویی، شودمین تلقی  قانون ولی االجراست،

 نظارت بر شورای عالی انقالب فرهنگی   

ی بزرگی که درباره شورای عالی انقالب فرهنگی مشاهده می شود،  های از ضعفیک

البته بنا بر اطالق اصل چهارم قانون  .  شوراست  فقدان نهادی نظارتی بر مصوبات این

مصوبات این شورا نظارت شرعی داشته باشد که    اساسی، شورای نگهبان قادر است بر

حاضر جاری نیست و از این بابت به شورای نگهبان    به هر دلیلی این فرآیند در حال

است وارد  مغایرت .انتقاد  عدم  ی   درباره  و  اساسی  قانون  با  شورا  از  مصوبات  تجاوز  ا 

به آن واگذار شده اختیاراتی که  نیز هیچ گونه مرجع نظارتی وجود    محدوده  است 

ممکن است گفته شود شورای عالی  .  ندارد که این مسئله بسیار قابل انتقاد می نماید

فرهنگی به فرمان ولی فقیه تشکیل شده است. بنابراین، تمامی مصوبات این    انقالب

. این سخن گرددمیو جزء احکام حاکم اسالمی محسوب    منتسب بوده  نهاد به رهبری

ای با تایید تمامی مصوبات   فرمان تاسیس یک نهاد هیچ مالزمه.  قابل پذیرش نیست

یی که از طرف هااشخاص و گروه  است که گفته شود:  آن ندارد. این سخن مانند آن

نهادهایی که زیر نظر رهبر  مقام رهبری برای کاری منصوب شده ی فعالیت اند، یا 

بوده و مورد تایید او است.    ی آنان نیز به رهبری منسوبها، تمامی فعالیتکنندمی

 (. 1397)نجفی، این سخن تبعاتی دارد که کمتر کسی حاضر است آن را بپذیرد

نظارتی بر شورای عالی انقالب فرهنگی این امکان وجود دارد   به خاطر فقدان مرجع

در این گونه مواقع، مجلس قادر است    .خود تجاوز کنداختیارات    که شورا از حدود

مصوبه غیرقانونی شورای عالی انقالب فرهنگی را به تصویب برساند    مصوباتی مغایر با

بر مصوبات شورای مذکور به صورت    و به همین خاطر در این گونه مواقع، نظارت 

ناد به اصل  همچنین با است ت.نگهبان قرار خواهد گرف  عهده شورای  غیرمستقیم بر

نظریه ارشادی شورای نگهبان، شورای عالی انقالب    شصتم قانون اساسی و همچنین
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مگر این که چنین   .اجرایی به وضع مصوبه بپردازد  فرهنگی نباید در امور جزئی و 

دولت هم می تواند    . عالی انقالب داده شده باشد  اجازه ای از مرجع صالح به شورای 

تشخیص داد به وضع مصوبه ای مغایر با آن   ف قانوناگر مصوبه ای از شورا را خال

عهده دیوان عدالت    سوء استفاده دولت بر در این صورت وظیفه جلوگیری از .بپردازد

(. در این زمینه، باید توجه داشت که اگر چه امام خمینی)ره( 1397)نجفی،  خواهد بود

نقالب فرهنگی را  به صورت مطلق، لزوم ترتیب آثار دادن به مصوبات شورای عالی ا

امر نموده است، اما این نکته مهم را نباید از یاد برد که پاسخ امام خمینی)ره( را باید  

در محدوده ای که درخواست کننده ترسیم نموده است، تضییق نمود. همچنین، باید  

خود   نامه  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  وقت  رئیس  که  باشیم  داشته  توجه 

اع  قائل شدن  و  درخواست  اهداف  »چارچوب  در  شورا  مصوبات  برای  را  قانونی  تبار 

شده«   تصریح  بدان  امام)ره(  حکم  در  که  امام  میدستوراتى  حکم  بنابراین،  نماید. 

خمینی)ره( و رهبری را نباید شامل حال مصوباتی که در خارج از چارچوب اختیارات  

وجه به نبود نهادی ، دانست. بنابراین، با تشودمیشورای عالی انقالب فرهنگی وضع  

که به   - اگر مجلس  رسدمینظارتی بر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، به نظر  

با مصوبه  -تصریح قانون اساسی در تمام امور در حدود مقرر قادر به قانونگذاری است

ای از شورای عالی انقالب فرهنگی مواجه شود که خارج از حدود اختیارات شورای 

ست، قادر است قانونی مغایر با مصوبه شورا را وضع نماید)الهام و  مذکور وضع شده ا

 (. 1392میرمحمدی میبدی، 

اعتراضات    قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و  173مطابق اصل  

نها دیوانی  آاحقاق حقوق    ی دولتی وهانسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه  مردم

عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس میگردد. مرجع صالح    به نام دیوان

ی دولتی، دیوان عدالت  هامأمورین یا واحدها یا آیین نامه  قضایی بر   رسیدگی و نظارت

امر این  است.  بر  که  اداری  نظارت  و  قانونی رسیدگی  عالی    مرجع  مصوبات شورای 

می رسید    ش قابل قبول به نظرتا چندی پی  اداری است؛  عدالت   انقالب فرهنگی، دیوان

اقدام به اداری در مواردی  عالی    به طوری که دیوان عدالت  ابطال مصوبات شورای 

دیوان عدالت اداری   انقالب فرهنگی نموده است. اما اکنون با توجه به قانون جدید
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 نظارت قضایی دیوان عدالت خارج شده است.   این شورا از حیطه

عالی انقالب فرهنگی را در کنار شورای عالی امنیت  بایست شورای    نجا که میآ  از

اعداد در  عالی    ملی  شورای  بر خالف  که  تفاوت  این  با  دانست؛  شوراهای حکومتی 

باشد بلکه مستند به مقام والیت مطلقه فقیه    اساسی نمی   امنیت ملی مستند به قانون

مقامات و    ارتی برتوجه به لزوم وجود نهادی نظ  با   اختیارات این مقام عالی است. اما  و

عالی انقالب فرهنگی را نهادی دانست که   توان شورای نهادهای اساسی و اداری نمی

نیامده، از نظارت هم مستثنی   ن به میانآعالوه بر این که در قانون اساسی نامی از  

دسته از مصوبات شورای مذکور که راجع به تصمیمات اداری    آنباشد. بنابراین باید  

طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری بدانیم چرا که یکی از مخاطراتی    باشد را قابل 

  ؛کند میشود ـ تهدید    جامعه را ـ که از طریق قانون تأمین شده و می   که نظم عمومی

فرهنگی به موضوعاتی است که با مقوالت فرهنگی ارتباطی    ورود شورای عالی انقالب

فرهنگی و مجلس شورای اسالمی در شورای عالی انقالب    ندارد؛ که در این صورت،

گرفت خواهند  قرار  یکدیگر  به    عرض  قائم  و  مقننه  قوه  وجودی  فلسفه  امر،  این  و 

خواهد برد. در این راستا، پیشنهاد    از بین  را  نآشخص بودن صالحیت تقنینی در  

ی شورای عالی انقالب فرهنگی، به طور حصری و به  هاکه حدود صالحیت  گرددمی

که  گونه مهم    هم   ای  این  تحقق  که  گردد؛  تعیین  نگیرد؛  قرار  مقننه  قوه  عرض 

ماهیتمی به  توجه  با  و  بایست  شورا  بودن  مقننه    حکومتی  قوه  مجاری  طریق  از 

 (. 1397)نجفی، باشد

  امعان   با   و   عالی   شورای  قانونی  جایگاه  پیرامون  اختالفی   مباحث  به  توجه  با   بنابراین 

  مصوبات  ارزیابی فقدان به  نظر قانون،   وضع برای مقرر  شکلی و  ماهوی به شرایط نظر

  استقالل  و1تفکیک   اصول  رعایت   شرع،   و   اساسی  قانون  با   عدم مغایرت  جهت  به  شورا

  دولت  از  مردم  شکایات  به  رسیدگی   در  قوه  این  قانونی  و وظیفۀ  قضائیه  قوۀ   ویژه   به  قوا

  شورای   مصوبات از  دسته  آن  بود  این  به  قائل  اداری(، باید   عدالت  دیوان  در  )اختصاصاً

 
فلسفۀ تفکیک قوا، پیشگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست فرد یا عده ای خاص است و لذا    .1

قرر داشته است:»در جامعه ای که حقوق افراد  م  1789اصل شانزدهم اعالمیۀ حقوق بشر و شهروند  

 ( 160: 1383تضمین و تفکیک قوا برقرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد« )قاضی، 
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 نیز   مصلحت  دارد.  قرار  دولتی  ردیف مقررات   در  ندارد،  سیاستگذاری  جنبۀ  که  عالی

  توقع  فرهنگی  امور  تخصصی در  دستگاه   یک   از  نباید  زیرا  باشد؛   چنین  دارد  اقتضا

 قواعدی همسنگ   و  باشد  داشته  احاطه  شرع  و  اساسی  قانون  اصول  تمام  به  تا  داشت

ضمن    وضع نماید.  گیرد،می  قرار  نگهبان  شورای  ارزیابی  که مورد  مجلس  مصوب  قانون

  مصوبات  تطبیق  برای  فقهی   یا   حقوقی   ای  کمیته  عالی،   شورای  فعلی   ساختار  در  اینکه

 (.1394است)بنایی اسکویی،  نشده  بینی پیش  شرع و  قانون اساسی  با

 مهندسی کرد؟   توانمیآیا فرهنگ را    

پردازیم. واقعیت  میدر این قسمت از گزارش به بررسی سند مهندسی فرهنگی کشور  

این است که کشور ما به انقالب فکری نیاز دارد و نه انقالب فرهنگی. ضمن اینکه 

اصوالً عبارت انقالب فرهنگی اشتباه است چرا که فرهنگ موجودیتی است که رفته 

عمل انقالب را در    توانمیصدها سال شکل گرفته و ن  ها وده  رفته و به تدریج و طی

مورد آن صادق دانست. همچنین، مهندسی فرهنگی هم اصطالح درستی نیست چرا 

فهمند و حق دارند فرهنگ جامعه  می   دارد یک عده بیشتر از بقیهمیکه تلویحاً بیان  

. در حالی  کنند و مدیریت کنند جهت داده و طراحی و مهندسی میرا آنطور که فکر 

که فرهنگ، مدیریت پذیر نیست و باید آن را در چارچوب مفهوم حکمرانی تحلیل 

کرد و نه مدیریت. مدیریت یک جاده یکطرفه و از باال به پایین است در حالی که  

حکمرانی دو طرفه و چند جانبه است و مبتنی بر تبادل و حرکت رفت و برگشتی  

 ست.بین ذینفعان مختلف و تعامل بین آنها

فرایند    :کندمی  تعریف  گونه  این  را  فرهنگی  مهندسی  فرهنگی  انقالب  ورایش

  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و  یهانظام مناسبات  و  ئونبازطراحی، اصالح و ارتقای ش

ویژگی شرایط،  به  توجه  با  شده  مهندسی  فرهنگ  اساس  بر  کشور  و    هااقتصادی 

  سامان   همچنین  و   کشور  فرهنگی   گذاری  تمرکز اصلی سیاس.  و جهانی   مقتضیات ملی 

نیل به اهداف فرهنگی، شورای عالی انقالب فرهنگی  برای    مختلف  یهادستگاه  دهی

نظام مدیریت راهبردی فرهنگی، عهده دار    است. بنابراین، این شورا به عنوان راهبر

 (.1393)اشعری، تدوین سند مهندسی فرهنگی کشور است

فرهنگی م قابلیتهابـا توجه بـه ظرفیتعتقدند که  طرفداران سند مهندسی  و    ها ، 
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  پیـش رو در حـوزه فرهنـگ بـود کـه ماموریـت تدویـن »نقشـه مهندسـی  تهدیدات

اولیـن ارزش حاکم بر .  ب فرهنگـی محـول شـدالانقـ  فرهنگـی« به شـورای عالی

فرهنگـی« حاکمیت فرهنگ ابعـاد  الاسـ  »نقشـه مهندسـی  همـه  بـر  و  می  فردی 

ترویـج ارزشهایـی ماننـد خداپرسـتی،    .اجتماعی حیات انسـان از تولد تا مرگ اسـت

توجـه پاکدامنـی،  و  سـایر    عفـت  از  هم  آخـرت  و  دنیـا  بـه  توامـان  و  همزمـان 

اسناد  (.  1393)مخبر دزفولی،  مهندسـی فرهنگی« اسـت  ی حاکم بر »نقشـههاارزش 

مهندسی    ب فرهنگی و در رأس آنها ســند نقشــهانقال  باالدستی مصوب شورای عالی

این    فرهنگی و نقشه جامع علمی کشور اسناد ذیل    ند در توانمیســند مهم  دو  و 

فرهنگی انقالب اســالمی و تســریع    جبهه مقابله با تهاجم فرهنگی و تقویت جبهه

ی  مهندس  ســند »نقشــه  . در تعریفعلمی کشور بسیار مفید و موثر باشند  حرکت

متناسب با    دهی فرهنگ  این سند در حقیقت متولی شکلگفت    توانمیفرهنگی«  

و    تا اجزاء متنوع و متعدد فرهنگ یک کل منظم   وضعیت حال و آینده کشور است

 (. 1393)والیتی، دارای هماهنگی را تشکیل بدهند

در اصل قدمتی به درازای تاریخ بشـر   فرهنگیسیاستگذاری  این در حالی است که  

یدگاه افالطونی:  ( د 1:  وجود داشته است  لـذا دو دیـد متفـاوت در ایـن رابطـه  .دارد

فرهنگ    پذیر بوده و بر دانایـان و عقالسـت کـه  در این دیدگاه فرهنگ جامعه کنترل

همـین    .جامعه را مهار و آن را بسوی مسیرهای از قبل تعیین شده رهنمون سـازند 

شوند، لذا سیاستگذاری فرهنگ   ت شمرده میمرجع تشخیص درست و نادرس  عقـال

دیدگاه ارسطویی: در این دیدگاه انسان و معانی خلق شده  (  2  .بر عهده آنان اسـت

خود را با این معانی منطبق نماید. وظیفه حکومت    توسط او ذاتی اسـت و دولـت بایـد 

  کنندمیشادمانی و سعادت زندگی    ایجاد چتری اسـت کـه مـردم در سـایه آن بـا

 (. 1395)مقتدایی و ازغندی، 

تـوان در دو   به لحاظ نظری نزاع درباره کنترل پذیری و نحوه مدیریت فرهنگ را می

ی  هاخالصه کرد: اول دیدگاهی که کنترل فرهنگ را همچون کنترل ماشین   بخـش

گیرند با نگرش فن ساالرانه مترصد کنترل مکانیکی فرهنگ    می   مصنوع بشر در نظـر

هر گونـه مداخلـه که  آن اصرار دارند. دوم دیدگاهی    اجتماعی هسـتند و بـر ضـرورت

ضرورت مدیریت فرهنگ را انکار و   در امـور مردمـان را نامشـروع دانسـته و اساسـاً
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. مدیریت فرهنگ  کند می  ریـزی بـرای رشـد و تعـالی فرهنـگ را نفـی   هر گونه برنامه

موجودی زنده    و ممکـن نیسـت. ضـمن اینکـه فرهنـگهماننـد اداره ماشـین سـهل  

  ای را  تـوان راه میانـه نیست که از سازوکارهای خود تنظیمی برخوردار باشد. لذا می

 . برگزید

پایین و نگاه دولتی به    نگـاه  تدوین کنندگان این اصول سیاست فرهنگی از باال به 

ی  هاکه مربوط به بخشیی  ها فرهنگی کشور است. حتی آن بخش یهاتمامی عرصـه

شدت وابسته به دولت است. با مروری به نگرش دولـت    باشـد نیـز بـه  مـی  یخصـوص

توان دریافت که دولت    جمهوری اسالمی می  ایـران در سـه دوره قاجاریـه، پهلـوی و

از طریق   هاآن کنترل انسان  طور فزایندهای به دخالـت در فرهنـگ و متعاقـب  به

بـه رشـد از خـود بیگانگی جوانان   فرهنگ روی آورده اسـت کـه فرجـام آن رونـد رو

بوده است ارزش .  و فرار مغزها  باز تعریف  انقالب اسالمی و ظهور و  پیروزی  و    هابا 

بـر آن  تأثیر  شدت  و  دینی  مفهوم هاجنبه   مفاهیم  ارزشی  تحوالت  و  فرهنگی  ی 

  .گرفتارزشی و ایدئولوژیکی قرار    یهاتـأثیر جنبـه پیش تحـت    سیاستگذاری بیش از

بر سرشت و    که بنا   ایران نظامی حاکم شد  ، دراین با پیروزی انقالب اسالمی  بنابر

وهاریشه  تولـد  به  ی  را  فرهنگ  قاعده  پیدایش خود،  موتور عنوان چارچوبی  و  مند 

عریف، دولت  در ت  ها بیند. این شکل از دولت  می   محـرک سیاسـی اجتمـاعی حیـات

مـی نامیـده  ماهیـت  ایـدئولوژیک  بـه  بنـا  کـه  انقالب  شـود  از  ی  هابرخاسته 

دستورالعمل  و  بوده  فرهنـگ هاایدئولوژیک  حـوزه  در  اغماضـی  غیرقابل    دارند  ی 

 (. 1395)مقتدایی و ازغندی، 

مبتنی بر مردم ساالری اسالمی است. یکی    جمهوری اسالمیاین در حالی است که  

مشورت در امور است. به همین دلیل، قانون اساسی نیز    از مشخصات چنین نظامی

  مجلس  نگهبان،  شورای  نظیر  را در اداره امور کشور  تشکیل و نقش آفرینی انواع شوراها

  از  دیگر   نمونه  یک.  تا پیش بینی کرده اسغیره ر  و   شهر  شوراهای  اسالمی،   شورای

  هیئت  نگهبان،   ورایمصلحت نظام، شتشخیص    مجمع  چون  نهادهایی   که  مشورت

شد مجلس  دیگر  شورای    قضائیه،  قوه  اسالمی،  ورایولت،  و  فرهنگی  انقالب  عالی 

  هااستفاده از فرصت رسانهبا   ندتوانمی مصوبه  هر تصویب از قبل  از، مجامع تصمیم س
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مهندسی  در طرح  .ظرفیت نخبگان و کارشناسان استاز آن بهره بگیرند، استفاده از 

پذیرفت تا الاقل همین سرنوشتی که پیدا میهم بهتر بود این کار صورت  فرهنگی  

کرد؛ یعنی پس از نهایی شدن سند در صحن شورا و در مرحله ابالغ،  میکرده را پیدا ن

  ایجاد   ناد،اسگونه    ترین نکته در اجرایی کردن این  مهم  .ماندمینقد معطل ن  با یک

 (.1393ت)اشعری، اس توریو نه دس ایمانی باور  بر  مبتنی ملی عزم یک

مسیر رقابت گفتمانی و استداللی    دراز ابتدای انقالب تا امروز هر جا که  در عین حال،   

داشته و هر چه که داریم از این قسمت است    یحرکت کرده ایم دستاوردهای عظیم

از   بخش مهمی  این جهت هم  از  است که  و  زمانی  به  مربوط  انقالب  دستاوردهای 

ورزی مان در حوزه اندیشه ما بیشترین تولیدات معرفتی  یم.حاکمیت سیاسی هم نداشت

ایم. آن هنوز هم مصرف کننده آن دوره  و  مربوط به قبل از حاکمیت سیاسی است

می که شاه کوشش  بموقعی  اندیشهه  کرد که    فرهنگ  ،اشای واسطه جریان فکری 

بین های خاص روشنگرایش اسالمی و طیف  ، هاچپاما  را تولید کند    خودش  خاص

سیاسی قدرت  پشتوانه  بدون  امکانات  فقدان  با  مسلمانان  .  داشتندتولیداتی    ، و 

بزرگترین تولیدات ما برای آن دوره است که بدون اینکه رقبا را حذف کنیم و توی  

کنیم که به واسطه آن رقابت  کنیم چیزی بنویسیم و تولید  میسرشان بزنیم تالش  

رقیب در    مکاتبکنیم؛ نه فقط در ایران در هر جای دنیا که مکاتب فکری به عنوان  

مکتب هر  و  داشتند  با هم حضور  آکادمیک  و  علمی  کهنهادهای   استدالل و  فکر    ی 

را و  خودش  داد  کرد،   پرورش  و   داشت.رشد    عرضه  سوسیالیستی  تفکر  حتی 

اروپا و امریکا به عنوان یک نحله آکادمیک و فکری  مارکسیستی در دنیای غرب و  

حضور اندیشه و  حرکت  دیگر،  تفکرات  شانه  به  شانه  و  داشته  بسیاری  تولیدات  ای 

به اتکای سرنیزه استالین خواست تبدیل   وقتی داشته، آنجایی که همین سوسیالیسم  

داتش نیست به ایدئولوژی رسمی حکومتی شود و بقیه را حذف کند اثر چندانی از تولی

کمرنگ   بعد  و  بود  سرش  باالی  استالین  خنجر  که  داشت  حضور  موقعی  آن  تا  و 

این،  1390)حاضری،  شد بنابر  آمرانه (.  ارشاد  و  قاهرانه  هدایت  فرهنگ،  عرصه  در 

 . دهد می جواب ن

تغییرات    دشواری  مورد  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  قدیمی  اعضای  از  یکی 

  که به فرمان امام خمینی )ره( شورای عالی انقالب  1363گوید: در سال میفرهنگی 
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ایشان آمده    فرهنگی تأسیس شد، من هم در زمره اعضایی بودم که نامشان در فرمان

اعضا تغییریافته   مقام معظم رهبری ترکیببود و از آن زمان با اینکه چند بار به حکم  

ام. عذر    عضو شورا مانده   است این ناچیز با اینکه عضو چندان فعالی نبوده همچنان

طرح و حل    کنممیاست. من فکر    کمتر فعال بودن هم توجه به دشوار بودن مسائل 

های نظمی امور موکول به تغییر  در نظم و بی  مسائل فرهنگی و تاریخی و ایجاد تغییر

کنند که چرا شورای عالی  میپرسند و حتی اعتراض  می  گاهی .  اساسی و بنیادی است

مسائل علم و فرهنگ کشور را حل نکرده است. صاحبان پرسش و    انقالب فرهنگی 

نظر    اعتراض به  ولی  دارند  را سهل    رسد میدر ظاهر حق  کار  د)داوری  گیرنمیکه 

 (.  1395اردکانی، 

اهداف و آمال ذکر شده    و تحقق  ی علم و فناوریهااجرای سیاست مشکل اینست که   

سازمان اجرایی نیست بلکه وظیفه   یک   ی مذکور آسان نیست. شورای عالی هادر طرح

این  وظیفه اهتمام داشته است و مگر نه    سیاستگذاری دارد و همواره در ادای این

بسیاری از مسائل    به  تقریباً  طول عمرش  شورای عالی انقالب فرهنگی در   است که

و  دانشگاه  و  علم  سیاست  مهم  و  پرداخته  و  هافرهنگ  آموزش  و  فرهنگ  و  علم  ی 

کرده و مصوباتش توسط رؤسای جمهوری به مسئوالن و متصدیان    پرورش را تدوین

  اند که آن  مسئوالن اجرایی هم در حد توان کوشیده؟  اجرا ابالغ شده است  امور برای

از عهده برنیامدهمصوبات را اجرا کنند و اگر   و    وجهش کمبود  ، به نحو تام و تمام 

حاصل و نتیجه   مختصر بگویم وقتی به.  و وجود موانع نبوده است  هانارسایی امکان

را جدا از ساختار روابط   ، موضعی  ی بزرگهاکنیم نباید مشکلمیکار شورای عالی نظر  

آنها را جدا از مشکالت و مسائل   توانمی و مناسبات در نظر آوریم و گمان نکنیم که 

ساختار هم آسان نیست و شرایطش در کوتاه    کشور رفع کرد و پیداست که تغییر

 (. همان)شودمیمدت فراهم ن

 راهکارهایی برای انسجام یابی سیاستگذاری بخش علم و فرهنگ

ند،  پس از وقوع انقالب اسالمی به اقتضای ایده و آرمانهایی که انقالبیها دنبال میکرد

برخی ساختارها و نهادهای جدید در کشور، پیش بینی شد که تا قبل از آن در سپهر 

انقالب   عالی  »شورای  بدایع،  این  مهمترین  از  یکی  نداشت.  سابقه  کشور،  اداری 
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نهاد مهم، تصمیم گیر و سرنوشت ساز در عرصه  فرهنگی« بود. شورایی که امروز، 

چه در  -ه صراحت نامی در قانون اساسی  از این شورا ب  .فرهنگ و آموزش عالی است

اولیه این قانون و چه در بازنگری آن در سال   نیامده است و اصل   -  1368تدوین 

گانه آن و موارد دیگری   28، تأیید شرح وظایف  گیریتصمیمتأسیس این شورا، اختیار  

اصول   ولی فقیه و وفق  با حکم  این قبیل  اساسی جمهوری   107و    5،57از  قانون 

(. از این روی،  1392می ایران صورت گرفته است)الهام و میرمحمدی میبدی،  اسال

هنوز به لحاظ حقوقی و قانونی ارزش و جایگاه شورای عالی انقالب فرهنگی)شعاف(  

بیان  از سوی محققان مختلف  ابهاماتی  و  نشده  به درستی مشخص  آن  و مصوبات 

و استمرار این شورای عالی انقالب فرهنگی  بالتکلیفی قانونی جایگاه  گردیده است.  

 بالتکلیفی طی سالیان متمادی یک مسئله اساسی است. 

عالوه بر اینکه دارای ابهام قانونی است، دارای شورای عالی انقالب فرهنگی  همچنین،  

بایستی جدای از هم   ابهام کارکردی هم هست. مجموعه ای از کارکردها که قاعدتاً 

تگذاری، قانونگذاری، مقرراتگذاری، اجراء، نظارت و ارزیابی در باشند از جمله سیاس

یکی از مخاطراتی که نظم عمومی جامعه )که از به ویژه اینکه  شعاف جمع گشته اند.  

، ورود شورای عالی انقالب فرهنگی به  کند می( را تهدید  شودمیطریق قانون تأمین  

در عین حال،  (.  1384یف،  موضوعاتی است که به مقوله فرهنگ ارتباطی ندارد)شر

انجام اقدمات    برای انسجام یابی سیاستگذاری بخش علم و فرهنگاصلی ترین راهکار  

تدقیق جایگاه شعاف   توسط مجلس در مورد  قانون  تصویب  نظیر  و حقوقی  قانونی 

در نهایت، قانون باید بر قلمرو فعالیت شعاف، حد بزند و برای حوزه نفوذ اقدامات    است.

متناسب با شرایط و نیازهای جدید کشور، اساسنامه، اهداف و  یین نماید.  آن، مرز تع

وظایف شورا مورد بازبینی قرار گرفته و سیاستگذاری، تنها کارکرد شورا قلمداد شود، 

مقررات گذاری،   قانونگذاری،  از کارکردهای شورا   ریزیبرنامهبه طوری که  اجراء  و 

م قانون مصوب  این  در  شود. همچنین،  و  منفک  عملکرد  بر  نظارت  بایستی  جلس، 

ی زیرمجموعه شورای  هامصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و نیز نظارت بر دستگاه

)نظیر فرهنگی  انقالب  شورا،    عالی  علوم،   جهاددبیرخانه  فرهنگستان  دانشگاهی، 

  (. . . و  علوم پزشکی  فرهنگستان هنر، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، فرهنگستان

 صورت تعریف شده و مشخصی انجام گیرد. به 
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انقالب فرهنگی در نظام آموزش عالی کشور یک   روند تقویت جایگاه شورای عالی 

افزایشی به گسترش  روند  رو  این شورا    و  قدرت  بر  زمان،  یعنی در طی  است  بوده 

ی مورد شمول آن گسترش داده شد)علم،  هاهم بخش  ، افزوده شده است. رفته رفته

...( و هم دامنه اعضای شورا به گستره آموزش عالی پرورش و  ، فرهنگ، آموزش و 

پیدا کرد و در عوض، قدرت سایر   از اشخاص حقیقی و حقوقی تعمیم  وسیع تری 

ی  های مرتبط با شورا مثل وزارت علوم کاهش یافت. به همین دلیل، این ارگانهاارگان

 . مرتبط نتوانسته اند انتظارات روزافزون را پاسخ گویند

مورد انتقاد بسیاری از مطالعات قرار گرفته،    گیریتصمیمالبته هر چند تعدد مراکز  

تعدد   وضعیت خاصی،  در  حتی  است  معتقد  گزارش  این  متفاوت،  دیدگاهی  از  اما، 

د مفید باشد و حتی تحت شرایطی این اتفاق باید در ایران توانمی  گیریتصمیممراکز  

ود. طبق این نظرگاه، الزم است بین مفهوم  بیافتد و در چارچوب مشخصی تقویت ش

از تعدد  گیریتصمیمتعدد و تنوع تمایز قائل شد. تنوع مراکز   ، مهم تر و کارآمدتر 

باید گفت    گیریتصمیماست. به عبارت دیگر، در مورد تعدد مراکز    گیریتصمیم مراکز  

هم خوب است و هم بد. بد است اگر همراه با تنوع تصمیم    گیریتصمیمتعدد مراکز 

مراکز   نباشد و در تعدد  یا حکومتی  گیریتصمیمگیران  بازیگران همگی دولتی و   ،

، تنوع هم وجود داشته باشد  گیریتصمیمباشند. خوب است اگر در این تعدد مراکز  

های  ها )تشکلمنهای مردم نهاد(، ت)سازمان  هاو نهادها و نیروهای مردمی و سمن

نهاد(   مراکز NGO  و مردم  تعدد  دیگر،  عبارت  به  باشند.  داشته  حضور  هم  ها 

ی مثبتی هم باشد به شرطی که چند مرکزی  هاد دارای جنبه توانمی  گیریتصمیم

حاکمیتی هم باشد، بدین معنی که قدرت نیز توزیع شود و با تعدد ظاهری مراکز  

قدرتی داشته باشند، مواجه نباشیم. در کلیت  جامعه مدنی بدون اینکه    گیریتصمیم

نداریم چرا که  گیریتصمیمداریم اما تنوع مراکز  گیریتصمیمکشور، ما تعدد مراکز 

 گیری تصمیمهمه آنها دولتی و یا حکومتی هستند. چیزی که نیاز داریم تنوع مراکز 

متشکل از    ی مستقل هنری یا علمیهااست. مثالً برای بخش هنر یا علم، خود تشکل 

و   کنند  تدوین  سیاست  خود  بخش  و  حوزه  برای  بتوانند  هم  عالمان،  و  هنرمندان 
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  .1تصمیم بگیرند 

در حوزه علم و فرهنگ، تعدد همراه با تمرکز هست،   گیریتصمیمدر کشور ما، نظام  

  -1اما تعدد همراه با تنوع نیست. حالت ایده آل این است که دو شرط محقق شود:  

 گیری تصمیم ی  ها شرط اول اینکه ما باید هم تعدد و هم تنوع مراکز، نهادها و دستگاه

باشد. مثالً در  داشته باشیم و در یک بخش، چندین نهاد سیاستگذاری وجود داشته  

ی مستقل و معتبر هیئت علمی برای هیئت علمی و  هابخش آموزش عالی، تشکل

 گیری تصمیمی مستقل و معتبر دانشجویان برای دانشجویان، سیاستگذاری و  هاتشکل

ی مستقل و معتبر سینماگران برای سینماگران و ها کنند. یا در بخش هنر، تشکل

نویسندگاهاتشکل معتبر  و  مستقل  و ی  سیاستگذاری  نویسندگان،  برای  ن 

است.    گیریتصمیمنماید. این یک تعدد و تنوع مفید در سیاستگذاری و    گیریتصمیم

شرط دوم    - 2کند.    گیریتصمیمی یک بخش  هانه اینکه یک نهاد برای تمام زیربخش

وضعیت ایده آل، این است که تعدد و تنوع تصمیم گیرندگان در درون هر سازمان  

ر نیز وجود داشته باشد. مثالً تشکل اصلی مربوط به هیئت علمی، ضمن تصمیم گی

انتخاب اکثریت اعضای هیئت علمی است،   از  اینکه مستقل و معتبر بوده و برآمده 

ی مختلف هیئت علمی را بپذیرد و از هر  هابایستی در درون خود نیز تنوع دیدگاه

 نماینده داشته باشد.  ها کدام از دیدگاه

در کشور ما نوع اول وجود ندارد، چرا که در سیاستگذاری علم و فرهنگ که از طریق  

تعدد و تنوع مراکز سیاستگذاری نداریم.   شودمیشورای عالی انقالب فرهنگی اعمال 

نوع دوم را هم نداریم یعنی مثالً در ساختار این نهاد، حضور، مشارکت و تنوع ذینفعان  

علمی، نماینده مؤسسات   هیئتدانشجویان، نمایندگان  آموزش عالی)نظیر نمایندگان  

ی علمی و  های اقتصادی، نماینده انجمنهاآموزش عالی، نماینده کارفرمایان و بنگاه

...( وجود ندارد. به طور کلی، برای تدوین سیاست فرهنگی و علمی بایستی فرهنگ  

صلی و واقعی  سیاستگذاری هم وجود داشته باشد، به طوری که طیفی از ذینفعان ا

و    عرصه فرهنگ و هنر، علم، دانشگاه و پژوهش در فرایند تدوین سیاست فرهنگی

 
برنده   (Elinor Ostrom)توان در مطالعات اِلینور اوســترام  . چارچوب نظری این وضــعیت را می 1

 نوبل اقتصاد، یافت.
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ی  هاسمنها و  تمنحضور و مشارکت داشته باشند. بنابر این، رویکرد تقویت    علمی

 علمی و فرهنگی یک راهکار استراتژیک است.

ساخت در  فرهنگ  و  علم  حوزه  ذینفعان  نمایندگان  و  ذینفعان  حضور  و  لزوم  ارها 

فرایندهای تدوین سیاست، یک راهکار استراتژیک و پر اهمیت دیگر است. یک سئوال 

یم متوجه شویم که اصوالً یک  توانمیاساسی این است که چگونه و با چه معیارهایی 

سیاست و یا یک فرایند مشخص سیاستگذاری، صحیح است یا نه؟ در چه شرایطی 

ذ یک تصمیم سیاستی اطمینان داشته باشیم؟  یم نسبت به صحیح بودن و اتخاتوانمی

دریافت. ضعف یا فقدان حضور ذینفعان   توانمیپاسخ این را از نظرسنجی از ذینفعان  

فرایند   سیاستگذاری  ها گیریتصمیمدر  و  هاو  بازیگران  مثالً  است.  مشهود  شورا  ی 

 هستند. ی عرصه هنر و علم در فرایند تدوین و تصویب مصوبات شورا غایب  هاعاملیت

به طور اعم، تصمیم گیران و سیاستگذاران نظام آموزش عالی و سیاستگذاران شورای 

و    عالی انقالب فرهنگی از زیست جهان علم، دورند. آنها رابطه آبشاری)سلسله مراتبی

 باال به پایین( با ذینفعان آموزش عالی دارند و نه رابطه رودخانه ای )افقی و مشارکتی(.  

از فرایند سیاستگذاری است. مشروعیت  مشروعیت   بخشی به یک سیاست، بخشی 

یک سیاست یعنی پذیرش درونی و بیرونی یک سیاست از جانب ذینفعان. پذیرش 

درونی یعنی اراده، خواست و عالقه شخصی برای قبول و اجرای سیاست و پذیرش 

به مصوبات  قانونی برای قبول و اجرای سیاست. مشروعیت بخشی    بیرونی یعنی الزام

ی مختلف  هاشورای عالی انقالب فرهنگی در دایره محدودی قرار دارد چرا که گروه

و   ارزیابی  اجراء،  تصویب،  تدوین،  دستورگذاری،  گذاری،  مسئله  فرایند  در  ذینفعان 

به صورت متشکل و تعریف شده، دخالت نداشته اند. حضور فقط    ها اصالح سیاست

انقالب فرهنگی کافی    میتیو نهادهای رسمی و حاک  بخش دولتی در شورای عالی 

مقاومت مقامات دولتی    هر چند حتی نیست.   با  اجرای مصوبات شورا  مواقع  برخی 

 مواجه بوده است. 

گرچه شعاف به عنوان یک سازمان سیاستگذار بایستی بیشتر ماهیت علمی داشته 

ست الزم هر سیا تصویبباشد، چرا که یک پشتوانه تحقیقاتی و آکادمیک قوی برای  

آنجا که همه چیز سیاسی   از  اما در کشور ما  عالی    شودمیاست،  لذا عمالً شورای 
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انقالب فرهنگی نیز به یک سازمان سیاسی تبدیل شده و این امر موجب گشته که 

اصالح و یا اظهار نظر علمی در مورد بهبود عملکرد آن با موانعی مواجه باشد و این  

چرا که امکان ایجاد یک فضای    کند میرا متضرر  وضعیت بیشتر از همه خود شعاف  

نماید. مثالً شورای عالی انقالب فرهنگی هنوز میآرام و منطقی در تحلیل آن را سلب  

و علمی  های حقوقی و ساختاری به یک نظام نظارتی فرهنگی  نتوانسته به دالیل ضعف

باثبات، فراجناحی،  یکپارچه دست یابد؛ که مهمترین دالیل این ناکامی نبود نهادی  

گذاری، اجرا و  تخصصی، مستقل در امر نظارت و عدم تفکیک سیاستگذاری، قانون

 نظارت است.

 راهکار راهبردی: بر صدر نشاندن مردم و ذینفعان

سیاست و سیاستگذاری نه تنها تحت تأثیر چگونگی ساخت رسمی و تفکیک قوا قرار 

و هنجارها و قواعد غیررسمی نیز به عنوان   ای از رفتارها  شبکه   در شناخت آن،  دارد بلکه

ی دولتی همچون ها گیرد. سیاست   متغیری تبیینی مورد بازشناسی و تصدیق قرار می

تأثیر شبکه  تحت  و...  کشاورزی  سیاست  سیاست صنعتی،  بهداشتی،  از   سیاست  ای 

(. به عالوه، 1387)اشتریان، شوند  و ارتباطات غیررسمی تعیین می   ها هنجارها و ارزش 

، هاشرایط جهان، چالش   .فرآیندی پیچیـده اسـت   "سیاستگذاری علم و فناوری اصوال 

کشور و مالحظات سرزمینی همه عناصری   تحوالت و روندها و همچنـین خاسـتگاه

 پیچیدگی تأکید دارند. به این سبب سیاستگذاری علم و فنـاوری  هسـتند کـه بـر ایـن

افزون بـر لحـاظ .  آیدمی رد یا گروه، دولت و یا بخش خصوصی به تنهایی برن از عهده ف 

مشارکت همه مردم کشور، بخش دولتی و   یی ماننـد ها نمـودن بسـتر حرکـت، مقولـه 

سیاستگذاری علم و فناوری به و موفقیت    پذیر، سازوکار حرکت  خصوصـی مسـئولیت 

زاده،  آید  شمار می  مصوبات شورای بررسی    (. همچنین، گرچه 1390)باقری  حقوقی 

در این مصوبات نیز   عالی انقالب فرهنگی الزم و ضروری است اما میزان مشارکت مردم

است   حائز  که  (.  1397)نجفی،  اهمیت  است  حالی  در  سیاست این  اصول  محوریت 

ایران مصوب سال   انقالب فرهنگی با   1371فرهنگی جمهوری اسالمی  شورای عالی 

دیدگاه تدوین   به طوری که خوبی قابل مشاهده است.    دولت به گری    محوریت تصدی 

بـاال از  نگاهی  فرهنگی  سیاست  اصول  تمامی   کنندگان  به  دولتی  نگاه  و  پایین  به 
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است ها عرصه  فرهنگی کشور  ازغندی،  ی  و  نوعی (.  1395)مقتدایی  عمومی،  سیاست 

نافع شهروندان مداخله در حیطه منابع و اختیارات و حقوق ذینفعان اجتماعی است و م 

. بنابر این، انتظار دهد می آتی را تحت تأثیر قرار   یها ی اجتماعی و حتی نسل ها و گروه 

مشروعیت  و  بخش  رضایت  و  کافی  اخالقی  و  هنجاری  دالیل  که  است  آن  معقول 

 (.231، ص  1396اجتماعی الزم برای این کار خطیر داشته باشد)فراستخواه،  

خـودداری یا    سیاستگذاری عمومی را تجلی اراده حکومت در عرصـه عمـل،  فلیپ برو 

بایستی معطوف به فراهم   ]و علمی[  هدف سیاستگذاری فرهنگی.  داند  می  از عمـل

استعداد انسانها و اشاعه خالقیت و نـوآوری   آوردن شرایط مناسب برای شـکوفایی 

ناپذیر است و این خود    ان امک  باشـد و طبعـاً چنـین امـری بـدون مشـارکت مـردم 

در امور فرهنگی    دولت زمانی می تواند  .در گرو ارتباط متقابل میان ملت و دولت است

باید    که فضائی فراهم آورد تا در آن شهروندان احسـاس قـدرت کننـد و   کارآمد باشد 

می تواند    دولت   .وزن مسئولیت دولت به نفع افزایش نهادهای غیردولتی کاهش یابد

بستر مناسـب را بـرای   ،آوردن چارچوب حقوقی، سیستم نظارتی و ارزیابی  اهمبا فـر

دولت    .فراهم و از نهادهای مردمی و غیردولتی حمایت کند   ی فرهنگـیهافعالیـت

میـدان را    ، کننده و تشویقی در امور فرهنگـی  ی هـدایتهاباید ضمن سیاستگذاری

اجتماعی و فرهنگی جامعه واگذار    ـای ی فرهنگـی بـه نهادههابـرای اجـرای برنامـه

ی  هاعلمیه و انجمن   یهاحوزه  نماید، نهادهـایی ماننـد خـانواده، مدرسـه، دانشـگاه،

ی متولی سیاستگذاری فرهنگی به عنوان هادستگاه  بایسـتی بـین نهادهـا و.  علمـی

تعریـف و  ارگانیـک  رابطـه  یـک  بخـش  از    یک  و  باشد  داشته  وجود  هرگونه  شده 

ی اضـافی ممانعـت  هابه جهـت اجتنـاب از هزینـه   هاتداخل وظایف و موازی کاری

سیاستگذاری   در عرصـه  المللیبینی  هاضـمن اینکـه بایسـتی بـه همکـاری  .نمـود

آرمان و  اصول  با حفظ  فرصت طالیـیها فرهنگی  عنوان یک  به  اسالمی  انقالب    ی 

 (.  1395)مقتدایی و ازغندی، نگریست

  هامسئله   ی فرهنگی را به عنوان بخشــی از مقوله بزرگترهااگر ما فرهنگ و یا فعالیت

فعالیت و  اجتماعی  مباحث  این صورتهاو  در  بدانیم،  اجتماعی  از سنخ   بیشتر  ،ی 

ی  هاو فعالیت  مقوالت غیردولتی و مردمی محسوب خواهد شد. به عبارت دیگر فرهنگ
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نزدیکترند و عمل و    ی مردم هاو مقوالتی هســتند که به توده  هافرهنگی از پدیده

تا دولتی میکنش مردمی محسوب   عبارت1شوند،  به  باز  در   ،دیگر  .  اساسا  فرهنگ 

اجتماع شکل   و محلمیبستر و در قاعده  پرورش و محل نُ  گیرد و خاستگاه  زج و 

به آن مفهوم نیست  این تبدیل آن از حالتی به حالت دیگر در میان مردم است. البته

اما دارد؛  طبیعتا  که  ندارد؛  فرهنگ  در  نقشی  دولت  دولت    که  که  نقشی هم  حتی 

هرم و در زمین فکری، زمین   در این عرصه ایفا کند، بایستی در این قاعده خواهدمی

ی مردم اتفاق  هاآداب و رسوم توده  اعتقادی، زمین باوری، زمین ارزشی و حتی زمین

و القاء در مقوله فرهنگ مد نظر است    ریزیبرنامهاز    که احتماالً  بیفتد؛ تا آن چه را

گفت که فرهنگ و مسائل فرهنگی و    توانمی،  باز به عبارت دیگر.  بتواند محقق شود

ی مردمی  هابالذات به حوزه مردم و فعالیت  و   اوالً  فالسفهفرهنگی، به قول    ی هافعالیت

فرهنگی داوطلبانه   یهافعالیت. ی دولتی هاریزی برنامهدارد، تا به حوزه دولت و  تعلق

یا خودبنیاد توسط مردم    ی فرهنگی غیردولتی که به صورت خودانگیختههایا فعالیت

افتند بسیار طبیعی،  میاتفاق    ی مردمی در حوزه فرهنگیهاو تشکل  هاو توده  هاو گروه

 ی مردم که از این هزینه هابر توده  ای توزیع شده   ا هزینهو در نتیجه اثرگذار است، و ب 

  احساس مشارکت در یک امر خیر پیش  ، بلکه با کنندنمیکرد نه تنها احساس هزینه  

.  شودمیکنند، انجام  میو احساس سود و لذت    برنده، احساس رشد، شادابی و بالندگی

ی مردمی دوباره داوطلبانه به عرصه هاندارد اال این که گروه  وجودای    چاره   بنابراین،

پر شود و در واقع یک    ی فرهنگی ورود کنند تا با ورود آنها خألهای موجودهافعالیت

 (. 1393)خرمشاد، روانسازی فرهنگی اتفاق بیفتد

ی  های مردمی و گروههاپیام را به تشکل ب فرهنگی باید بتواند اینالشورای عالی انق

نظام نه تنها شــما را به   ، بدهد که به هر حال  ی فرهنگی مردمیهامردمی و فعالیت

توان سیاستگذاری میاست که  بعد از این  .  نشاند می  شناسد، بلکه بر صدر میرسمیت  

و   نمودنمصادیق کمک کردن و تسهیل    کرد و برای مثال با کمک مراکز فرهنگی، 

الهام امر قطعاً  دتوانمیبخشی    تکمیل و همچنین  این  به    تشخیص داده شود.  نیاز 

 ین مورد نیاز، تصویب قوانین و مواردی از ا  یهاای، برگزاری نشست  فضاسازی رسانه

 
 مقوله علم و پژوهش نیز صادق است.   های این قسمت در مورد. استدالل 1
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این امور همان سلسله کارهایی اســت که    سازی و پیش بردن  هماهنگ  .دست دارد

گی به عنوان کانون اصلی و اتاق فکر انتظار  فرهن  انقالببه هر حال از شورای عالی  

از   یهااگر فرهنگ و فعالیت ًواقعا.  رودمی برنگردد که  به کانال و مسیری  فرهنگی 

ی  های فرهنگ و فعالیتهااستفاده کند، ما در دور دست  ی مردمی هامجموعه ظرفیت

ی صورت  بردارفرهنگی دچار صدمه خواهیم شد. بایستی از ظرفیت مردمی نهایت بهره

انق  بگیرد باید هدایت  الو جاهایی مانند شورای عالی  کان را به عهده  س ب فرهنگی 

  .دنمردمی را باعث شو  و تغییر رویکرد و کمک به بازگشت و استفاده از ظرفیت  بگیرند

  ف آن را تصور کنیم؛ یعنیالتوانیم خبرای پی بردن به اهمیت این مسئله هم می

ی فرهنگی  هافعالیت  ی مردمی درهاتدریج حضور و ظرفیتتصور کنیــم که بــه  

شد، هیچگاه، هیچ دولتی    کمتر و کمتر شود. خلئی را که در این صورت ایجاد خواهد 

از آن  مردمی را آزاد کرد و    یهابا هر توانی نخواهد توانست پر کند. بایستی ظرفیت

آن فرهنگ  عرصه  در  شایسته  و  جدی  تحول  تا  گرفت  کهبهره  اتفاق    گونه  باید 

 )همان(. بیفتد

بدیهی است که موارد گفته شده در باال در مورد فرهنگ، قابل تسری به مقوله علم  

نیز هست و هر آنچه در مورد سپهر فرهنگی بیان شد در مورد سپهر علمی نیز صادق  

 است. 

 نتیجه گیری 

کشاند، تعدد  مییکی از مشکالتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش  

علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در   نهادهای واضع قاعده رفتار است.

آنها   تأیید  نیز در گرو  اعتبار مصوبات آن  است و  صالحیت مجلس شورای اسالمی 

نهادهایی را پایه ریزی کرده که   ،توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون

است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از   این صالحیت را تخصیص زده

است. نهادهایی  چنین  مصداق  اجراست،  قابل  رهبری  مقام  تشخیص    تأیید  مجمع 

مصلحت نیز برای خود قایل به چنین صالحیتی است. در عین حال، در کنار تأسیسات  

ست که  مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی ا

شورای عالی اداری و شورای    شمرند.میآنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون بر  
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نهادها شمرده   این قبیل  نیز مصادیق  انقالب فرهنگی  راستا   شوند.میعالی  این  در 

ی دیگری مانند  هاپدیده  به تأسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت.  توانمی

در طول نهادهای  ،  قانون اساسی(  127  وع اصلنمایندگان ویژه رئیس جمهور)موض

فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذار دامن زده است. بدون تردید  

می تهدید  را  قانون  پناه  در  نظم  استقرار  کثرت،  و  تعدد  اساس این  این  بر  و  نماید 

منابع    ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب

 (.  1384)شریف، حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود

ساختار   در  فرهنگی)شعاف(  انقالب  عالی  شورای  جایگاه  بررسی  به  گزارش  این 

گیری حوزه علم و  کشور و در قالب آسیب شناسی تعدد مراکز تصمیم  گیریتصمیم

 قابل ارائه است:فرهنگ پرداخت. از خالل مباحث مطرح شده، نکات زیر  

روند تقویت جایگاه شورای عالی انقالب فرهنگی در نظام آموزش عالی کشور   - اول

یک روند افزایشی بوده است یعنی در طی زمان، بر قدرت این شورا افزوده شده است.  

بخش هم  رفته  شدهارفته  داده  گسترش  آن  شمول  مورد  عالی،  ی  آموزش    )علم، 

و ...( و هم دامنه اعضای شورا به گستره وسیع    فرهنگ، آموزش و پرورش  پژوهش، 

ی  هاتری از اشخاص حقیقی و حقوقی تعمیم پیدا کرد و در عوض، قدرت سایر ارگان

 مرتبط مثل وزارت علوم کاهش یافت.

در ایران، انقالب فرهنگی با انقالب دانشگاهی آغاز شد، یعنی تغییر و تحوالت  - دوم

الی کشور انجام گرفت. البته در واقع، این تغییرات، اساسی و انقالبی در نظام آموزش ع

انقالبی بود اما اساسی نبود. یعنی تغییرات در پوست و ظاهر قضایا جریان داشت. مثالً  

استخدام   یا  دانشجو  گزینش  ضوابط  در   هیئتتغییر  سطحی  تغییرات  یا  علمی 

 .  دادیمی درسی که بیشتر ظاهر امور و قضایا را مورد توجه قرار هابرنامه

یا    - سوم   اداری)اجرایی(  تصمیمات  مرزهای  حدود  ایران،  در  که  است  درست 

هم   به  این  اما  نیست  واضح  و  مشخص  سیاستی  تصمیمات  یا  سیاسی  تصمیمات 

ریختگی مرزها در مورد شورای عالی انقالب فرهنگی نمود بیشتری دارد، چرا که این 

قانونگذاری، هم عرصه اجراء   شورا هم وارد عرصه سیاستگذاری شده است، هم عرصه

و سازماندهی    هاو هم عرصه نظارت و ارزیابی. بنابر این، یک ابهام کارکردی در فعالیت
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نهایت   در  کارکردی  تضاد  یا  و  تعدد  دارد.  وجود  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 

 ناکارکردی و یا بدکارکردی را به همراه دارد. 

این گزارش    - چهارم   معتقد است حتی در وضعیت خاصی،  از دیدگاهی متفاوت، 

د مفید باشد و حتی تحت شرایطی این اتفاق باید در  توانمی  گیریتصمیمتعدد مراکز  

ایران بیافتد و در چارچوب مشخصی تقویت شود. طبق این نظرگاه، الزم است بین  

، مهم تر و کارآمدتر از  گیریتصمیممفهوم تعدد و تنوع تمایز قائل شد. تنوع مراکز  

به عبارت دیگر، در مورد تعدد مراکز    گیریتصمیمد مراکز  تعد  گیری تصمیم است. 

هم خوب است و هم بد. بد است اگر همراه با    گیریتصمیمباید گفت تعدد مراکز  

، بازیگران همگی دولتی و یا  گیریتصمیمتنوع تصمیم گیران نباشد و در تعدد مراکز  

مراکز   تعدد  این  در  اگر  است  باشند. خوب  تنوع هم وجود  گیریتصمیمحکومتی   ،

هم حضور داشته   ها NGO  و   ها نهادها و نیروهای مردمی و سمن  ها و تمن،  داشته باشد

ی مثبتی هم  هاد دارای جنبه توانمی  گیریتصمیمباشند. به عبارت دیگر، تعدد مراکز  

شرطی که چند مرکزی حاکمیتی هم باشد، بدین معنی که قدرت نیز توزیع    باشد به

بدون اینکه قدرتی داشته باشند، مواجه   ،گیریتصمیمشود و با تعدد ظاهری مراکز  

مراکز   تعدد  ما  کشور،  کلیت  در  مراکز    گیریتصمیمنباشیم.  تنوع  اما  داریم 

ی هستند. چیزی که نیاز  نداریم چرا که همه آنها دولتی و یا حکومت  گیریتصمیم

ی  هااست. مثالً برای بخش هنر یا علم، خود تشکل   گیریتصمیم داریم تنوع مراکز  

مستقل هنری یا علمی متشکل از هنرمندان و عالمان، هم بتوانند برای حوزه و بخش 

   خود سیاست تدوین کنند و تصمیم بگیرند.

تعدد همراه با تمرکز هست،  در حوزه علم و فرهنگ،  گیریتصمیمدر کشور ما، نظام  

  -1اما تعدد همراه با تنوع نیست. حالت ایده آل این است که دو شرط محقق شود:  

 گیری تصمیم ی  ها شرط اول اینکه ما باید هم تعدد و هم تنوع مراکز، نهادها و دستگاه

داشته باشیم و در یک بخش، چندین نهاد سیاستگذاری وجود داشته باشد. مثالً در  

ی مستقل و معتبر هیئت علمی برای هیئت علمی و  هازش عالی، تشکلبخش آمو

 گیری تصمیمی مستقل و معتبر دانشجویان برای دانشجویان، سیاستگذاری و  هاتشکل

ی مستقل و معتبر سینماگران برای سینماگران و ها کنند. یا در بخش هنر، تشکل
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و هاتشکل سیاستگذاری  نویسندگان،  برای  نویسندگان  معتبر  و  مستقل  ی 

است.    گیریتصمیمنماید. این یک تعدد و تنوع مفید در سیاستگذاری و    گیریتصمیم

شرط دوم    - 2کند.    گیریتصمیمی یک بخش  هانه اینکه یک نهاد برای تمام زیربخش

درون هر سازمان    وضعیت ایده آل، این است که تعدد و تنوع تصمیم گیرندگان در 

تصمیم گیر نیز وجود داشته باشد. مثالً تشکل اصلی مربوط به هیئت علمی، ضمن 

انتخاب اکثریت اعضای هیئت علمی است،   از  اینکه مستقل و معتبر بوده و برآمده 

ی مختلف هیئت علمی را بپذیرد و از هر  هابایستی در درون خود نیز تنوع دیدگاه

 ه داشته باشد. نمایند ها کدام از دیدگاه

در کشور ما نوع اول وجود ندارد، چرا که در سیاستگذاری علم و فرهنگ که از طریق  

تعدد و تنوع مراکز سیاستگذاری نداریم.   شودمیشورای عالی انقالب فرهنگی اعمال 

نوع دوم را هم نداریم یعنی مثالً در ساختار این نهاد، حضور، مشارکت و تنوع ذینفعان  

علمی، نماینده مؤسسات   هیئتآموزش عالی)نظیر نمایندگان دانشجویان، نمایندگان  

ی علمی و  های اقتصادی، نماینده انجمنهاآموزش عالی، نماینده کارفرمایان و بنگاه

...( وجود ندارد. به طور کلی، برای تدوین سیاست فرهنگی و علمی بایستی فرهنگ  

سیاستگذاری هم وجود داشته باشد، به طوری که طیفی از ذینفعان اصلی و واقعی  

سیاست تدوین  فرایند  در  پژوهش  و  دانشگاه  علم،  هنر،  و  فرهنگ  و   عرصه    علمی 

 .  فرهنگی حضور و مشارکت داشته باشند

انقالب فرهنگی در سال  - پنجم ابتدایی فعالیت خود به تأسیس  هاشورای عالی  ی 

به تدوین سیاست  ها سازمان را  بیشتری  به مرور، توجه  پرداخت و  نهادهایی  و    هاو 

فعالیت از  تعبیری  به  داد.  اختصاص  فعالیتهاسندها  به  افزاری  سخت  نرم  های  ی 

ی نرم افزاری یعنی تدوین  هایستی از فعالیتافزاری روی آورد. در حالی که قاعدتاً با 

 کرد.  میی فکری و تئوریک مشخص، شروع هاچارچوب 

و  ، پژوهش  شورای عالی انقالب فرهنگی اختیار جهت دهی به فرهنگ، علم  - ششم

اجراء،  مقرراتگذاری،  قانونگذاری،  سیاستگذاری،  طریق  از   ( را  کشور  عالی  آموزش 

نظارت و ارزیابی( دارد و از این لحاظ، قوی ترین و مهم ترین دستگاه تصمیم گیر در  

مقابل   در  آیا  نهاد  این  که  است  این  پرسش  اما  است.  فرهنگ کشور  و  علم  بخش 
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هست؟ آیا مسئولیت تصمیمات گذشته   تصمیمات خود پاسخگو و مسئولیت پذیر هم

و عواقب تصمیماتش ) مواردی مثل سیاست گسترش آموزش عالی و یا وضعیت فعلی  

ی شورای عالی  هاو اگر احیاناً یکی از سیاست  پذیرد؟میکیفیت نظام آموزش عالی( را  

انقالب فرهنگی اشتباه بوده باشد، این نهاد به چه کسی پاسخگوست؟ افکار عمومی  

 قابل تصمیمات این نهاد چگونه اقناع شده است؟در م

شورای عالی انقالب فرهنگی به بعضی از وظایف خود کمتر پرداخته است.   - هفتم  

ی  هابه عبارت دیگر، عدم تعادل در رسیدگی و توجه به کارکردها، وظایف و مأموریت

وجود    شورا وجود دارد. برای برخی وظایف، مصوبات زیاد و برای برخی، مصوبات کم

ی  هادر مصوبات شورا زیاد و تقویت همکاری  هادارد. مثالً تصویب اساسنامه دانشگاه

 در مصوبات شورا کم است. المللیبینعلمی و فرهنگی 

است.   - هشتم   فرایند سیاستگذاری  از  به یک سیاست، بخشی  مشروعیت بخشی 

ینفعان.  مشروعیت یک سیاست یعنی پذیرش درونی و بیرونی یک سیاست از جانب ذ

پذیرش درونی یعنی اراده، خواست و عالقه شخصی برای قبول و اجرای سیاست و 

 قانونی برای قبول و اجرای سیاست.  پذیرش بیرونی یعنی الزام

انقالب فرهنگی در دایره محدودی قرار  مشروعیت بخشی به مصوبات شورای عالی 

گروه که  چرا  گذهادارد  مسئله  فرایند  در  ذینفعان  مختلف  دستورگذاری، ی  اری، 

به صورت متشکل و تعریف شده،    ها تدوین، تصویب، اجراء، ارزیابی و اصالح سیاست

دولتی   بخش  فقط  حضور  اند.  نداشته  حاکمیتی  دخالت  انقالب  و  عالی  شورای  در 

 فرهنگی کافی نیست. 

یم متوجه  توانمییک سئوال اساسی این است که چگونه و با چه معیارهایی    -نهم  

شویم که اصوالً یک سیاست و یا یک فرایند مشخص سیاستگذاری، صحیح است یا 

یم نسبت به صحیح بودن و اتخاذ یک تصمیم سیاستی توانمینه؟ در چه شرایطی  

از ذینفع از نظرسنجی  را  این  پاسخ  باشیم؟  ارزیابی سیاست  اناطمینان داشته  ها  و 

آنان فرایند    توانمی  توسط  در  ذینفعان  حضور  فقدان  یا  ضعف  ارزیابی  دریافت.  و 

ی  های شورا مشهود است. مثالً بازیگران و عاملیتها و سیاستگذاری  ها گیری تصمیم

 مصوبات شورا غایب هستند. و ارزیابی عرصه هنر و علم در فرایند تدوین و تصویب 
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میم گیران و سیاستگذاران نظام آموزش عالی و سیاستگذاران شورای ، تصکلی به طور  

و    عالی انقالب فرهنگی از زیست جهان علم، دورند. آنها رابطه آبشاری)سلسله مراتبی

 )افقی و مشارکتی(.    ایباال به پایین( با ذینفعان آموزش عالی دارند و نه رابطه رودخانه 

اثربخش.  - دهم   سیاست  یعنی  موفق  فرهنگی    سیاست  انقالب  عالی  شورای  آیا 

شورا، در جهت  آیا  برسد؟  نظر خود  اهداف مورد  به  توانسته  و  است  بوده  اثربخش 

افزایش اثربخشی مصوباتش به اصالح و تصحیح آنها در مرحله اجراء اقدام کرده است؟  

این در حالی است که اصالح مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی بعد از اجرا و در  

جرا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، برای مصوبات و اسناد  حین ا

شورا بایستی مکانیسم خود اصالحی در نظر گرفته شود. ضعف در بازنگری و اصالح 

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی یکی از عوامل کاهش اثربخشی این شوراست. 

و یا سندهای مهم شورای عالی   هاتاکنون گزارشی در مورد تغییر و یا اصالح سیاست 

حلقه  است.  نشده  منتشر  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  حوزه  در  فرهنگی  ی  هاانقالب 

حلقه  گیریتصمیم یا  تدوین  ها سیاستی  فرایند  از:  عبارتند  سیاستگذاری  فرایند  ی 

  –نظارت و ارزیابی سیاست    –اجرای سیاست  –فرایند تصویب سیاست    –سیاست  

شورا کمتر مورد  2اصالح سیاست)شکل   مصوبات  اصالح سیاستی در  یا  تصحیح   .)

 توجه قرار گرفته است.

  
 سیاستی گیریتصمیمی هاحلقه - 2شکل 

 

تدوین 
سیاست

تصویب 
سیاست 

اجرای 
سیاست

نظارت و 
ارزیابی 
سیاست 

اصالح 
سیاست 
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و جایگاه    - یازدهم    موارد، وضعیت  برخی  فرهنگی محل  در  انقالب  عالی  شورای 

کبار برای همیشه تکلیف آن مشخص شود. بحث بوده است. بنابر این، الزم است ی

د مصوبات شورای عالی انقالب  توانمیمثالً معلوم نیست که آیا دیوان عدالت اداری  

 فرهنگی را بررسی کرده و آن را ابطال کند؟ 

د به وظیفه ذاتی خود یعنی قانونگذاری در موضوعاتی که شورای توانمیآیا مجلس  

 داشته، با هدف رعایت مصالح کشور، قانون وضع کند؟  ایعالی انقالب فرهنگی مصوبه

خالف شرع یا قانون اساسی داشت تکلیف   ایاگر شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبه 

 چیست و نهاد ناظر بر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی چه دستگاهی است؟

است: به طور کلی، شورای عالی انقالب فرهنگی سه کارکرد مهم داشته  - دوازدهم  

نه  و  دارد  تمرکز وجود  اجراء. در بخش سیاستگذاری،  و  قانونگذاری  سیاستگذاری، 

تعدد یعنی تنها مرکز سیاستگذاری امور فرهنگی و علمی کشور شورای عالی انقالب  

 فرهنگی است. 

تعدد دستگاه قانونگذاری،  زمینه، هم    هادر بخش  این  در  به طوری که  دارد  وجود 

گی، هم مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم مجلس شورای شورای عالی انقالب فرهن

 اسالمی، حضور دارند. 

در بخش اجراء هم با تعدد مراکز مواجهیم یعنی هم شورای عالی انقالب فرهنگی،  

هم وزارت علوم و هم وزارت بهداشت در حیطه اجراء فعالیت دارند. در اصل، وزارت 

ایی مصوبات شورای عالی انقالب  ی اجرهادستگاه  توان میعلوم و وزارت بهداشت را  

فرهنگی در بخش آموزش عالی دانست، هر چند خود شورا در برخی موارد، کارکرد  

 اجرایی هم داشته است.

به شرح   توانمیدر مجموع، نواقص فعلی شورای عالی انقالب فرهنگی را    

 زیر برشمرد: 

نیز سازمان − بر مصوبات و  نهاد نظارتی  به  هانبود  انقالب  ی وابسته  شورای عالی 

 فرهنگی 

 ها نبود نهاد حل اختالف بین شورای عالی انقالب فرهنگی و سایر دستگاه −

 عرصه تقنین –فراتر رفتن از سیاستگذاری: ورود به امور قانونگذاری  −
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 عرصه اداری   –فراتر رفتن از سیاستگذاری: ورود به امور اجرایی  −

 ورود به امور جزیی   −

 تفقدان ضمانت اجرای مصوبا −

مشخص نبودن جایگاه حقوقی شورای عالی انقالب فرهنگی در قانون اساسی و   −

 سایر قوانین کشور 

 تصویب مقررات در مورد گستره اختیارات خود توسط خود  −

در امور و مصوبات شورای   ها تصویب مقررات در مورد عدم دخالت سایر دستگاه −

 عالی انقالب فرهنگی 

 نبود مکانیسم بازخوردگیری  −

 ساختار شورا از عرصه حضور ذینفعان مردمی و غیردولتی علم و فرهنگتهی بودن   −

 پیشنهادها

شورای یکبار برای همیشه و در جهت حاکمیت قانون، جایگاه حقوقی و قانونی   ❖

مشخص شده و    گیری کشور،در نقشه و ساختار تصمیم  عالی انقالب فرهنگی 

 توسط مجلس، تصویب و تثبیت شود.

انقالب فرهنگی و   ❖ نهادی و تقسیم کار ملی شفافی بین شورای عالی  نگاشت 

نظیر شورای نگهبان، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، دولت،    هاسایر ارگان

 و سایر نهادهای مرتبط صورت گیرد. ، وزارت عتفقوه قضاییه

شور، اساسنامه، اهداف و وظایف شورا مورد  متناسب با شرایط و نیازهای جدید ک ❖

بازبینی قرار گرفته و سیاستگذاری، تنها کارکرد شورا قلمداد شود، به طوری 

و اجراء از کارکردهای شورا منفک   ریزیبرنامهکه قانونگذاری، مقررات گذاری،  

 شود.

انقالب فرهنگی و سیاستگذاری  ❖ عالی  بر عهده شورای  سیاستگذاری فرهنگی 

 فناوری بر عهده شورای عالی عتف گذارده شود.  علمی و 

بر   ❖ نظارت  نیز  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوبات  و  عملکرد  بر  نظارت 

)نظیرهادستگاه فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  زیرمجموعه  شورا،   ی  دبیرخانه 

دانشگاهی، فرهنگستان علوم، فرهنگستان هنر، فرهنگستان زبان و ادبیات    جهاد
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فرهن .  و  علوم پزشکی   گستانفارسی،   . به صورت تعریف شده و مشخصی   ( . 

 انجام گیرد. 

به صورتی که اعضاء بتوانند وقت و انرژی بیشتری برای    تغییر در ترکیب شورا ❖

فرصت چندانی برای فکر و رصد  مصوبات شورا بگذارند. برخی از اعضاء شورا  

فرهنگی، ندارند   مشکالت  کشور  اجتماعی  و  توانند  و    فکری  شورا نمی  در 

 .  تأثیرگذار بوده و برای کشور سیاست گذاری کنند

ی مورد نظر شورا بایستی در یک دوره زمانی و مکانی مشخص به هاسیاست ❖

طور آزمایشی اجرا شود تا فرصت بازخوردگیری و دریافت نظرات ذینفعان به 

 هنگام اجرا، مشخص شود. 

نزد   ❖ عالی  آموزش  سیاستگذاری  نظری  الگوی  یا  و  انقالب  مدل  عالی  شورای 

 فرهنگی مشخص شود.

در عرصه علم   ی موازیهاتصویب قانونی در مجلس مبنی بر ساماندهی دستگاه ❖

 و فرهنگ با هدف ایجاد کارکردی مشخص برای هر دستگاه و تقسیم کار ملی 

 و تنوع   ی علمی و فرهنگی و ایجاد زمینه برای تثبیت تعددهامنتقدرت یافتن   ❖

 مراکز سیاستگذاری 
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 منابع: 

  با پیشنهاد رهبرمعظم انقالب شورای عالی انقالب فرهنگی (  1390احمدی، احمد) −

، خبرنامه شورای عالی انقالب فرهنگی، آبان  توسط حضرت امام)ره( تاسیس شد

 . 20-22، صص 1390

-315، صص  76( انقالب فرهنگی، مجله حضور، شماره  1390احمدی، وحید ) −

298. 

محمد) − علی  جو،  مائویی    فرهنگی  انقالبدو    از(  1393اسکندری  و  بیسمارکی 

 . 63- 67، صص  1393، دیماه 56، مجله ارتباطات، شماره درسی نگرفتیم

،  رهیافت نهادی در سیاستگذاری نوآوری تکنولوژیک(  1387اشتریان، کیومرث) −

 . 1-14، صص 1387 بهار ،1شمارۀ ، 38،فصلنامه سیاست، دوره

شورای عـالی انقـالب    مهندسی فرهنگی و مسئولیت(  1393اشعری، علی اکبر) −

 . 106-113، صص 1393 آبانماه ، 16  شماره  ،فرهنگ اسالمی ، فرهنگی

، کیهان شورای عالی انقالب فرهنگی؛ از دیروز تا کنون(  1396)  اصالنی، فیروز −

 .20- 21، صص 371فرهنگی، شماره 

نهادهای فرهنگی  1393مصطفی)و یوسفی،    اصالنی،فیروز؛ − بر  (. نظارت حقوقی 

سال سوم،شماره    های انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه پژوهش

 217-193،صص11

حسین؛  سیدمهدی،  الوانی − خنیفر،  سید  مالمیرزایی  حاجی ؛  میری،  و  حامد   ،

ا1393مهدی) محــدوده  (  و  نظــام  بــرای  چــارچوبی  رائــه 

فصلنامه راهبرد ،  گیری و عمل در فضای مجازی  تصمیم  ذاری،گــ مشــیخــط

 .  33-61، صص  1393، تابستان شماره یازدهم ،سال سوم ،اجتماعی فرهنگی 

( بررسی تداخل  1392الهام، غالمحسین و میرمحمدی میبدی، سید مصطفی ) −

با مصوبات مجلس شورای اسالمی، دولت و    مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
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مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشنامه حقوق اسالمی، سال چهاردهم، شمارۀ  

 اول )پیاپی  

  همتـای  سیاستگذاری علم و فناوری عنصر بـی(  1390، سید محمد)باقری زاده −

، صص  1390، بهار  17، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره  ارزش آفرینی

13-5. 

  عقالنیت  نظریهمعرفـی و کاربست  (  1396گر، ابراهیم و حسین زاده، صیاد)برز −

ایراندر    اسنلن در  قیمتها  تثبیت  مطالعاتفصلنا،  سیاستگذاری   راهبردی   مه 

 .111-129، صص 1396 بهار  ،22 شماره ،7 ەعمومی، دورسیاستگذاری 

کننده است، ؟؟؟،  نگرانگیری  ( تعدد مراکز تصمیم1394مهدی)برکچیان، سید −

 بیجا

(. تحدید قلمرو صالحیت دیوان عدالت اداری توسط  1394بنایی اسکویی، مجید) −

، شماره  45شورای عالی انقالب فرهنگی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره

 665-631، صص4

( بررسی صالحیت هیئت عمومی دیوان عادلت اداری، راه 1389پرستش، رضا) −

 1389بهار و تابستان ، 3 شمارهوکالت، 

نصراهلل) − شورای(  1395پژمانفر،  دولتها  تغییر  نباید  با  فرهنگی  انقالب    عالی 

 . 36، ص 1395، آذر 100، شماره دستخوش تغییر شود

ثنایی) − مهدی  و  خلیل  نوروزی،  سعید؛  محمد  در  (  1394تسلیمی،  کار  تقسیم 

اجرای   راهبری  ستاد  ابالغی  سیاستهای  عل  نقشهاجراییسازی  کشورجامع  ، می 

 .  29-45صص  ، 94زمستان  4سال پنجم، شماره سیاست نامه علم و فناوری، 

 شورای   مصوبات شدن  عملیاتی   برای  اجرایی  برنامه  ( تدوین1392توفیقی، جعفر) −

 .50-53، صص1392، مهر 62عالی، خبرنامه شورا، شماره 

− ( عبداهلل  عالی  (  1393جاسبی،  شورای  امروز  وظیفه  فرهنگیمهمترین    انقالب 
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 . 73-75، صص 1393، آذر 76، نامه شورا، شماره نظارت بر اجرای اسناد است

فرانسه  (1394)محمد،  جاللی − حقوق  در  تمرکززدایی  راهنمای  کلی  و   اصول 

ایران حقوق  با  آن  هفدهم،  ،  مقایسۀ  سال  عمومی،  حقوق  پژوهش  فصلنامه 

 .  71-100، صص 1394تابستان 47،شماره

، صص  76( انقالب فرهنگی، مجله حضور، شماره  1390ضا )جمشیدیها،، غالمر −

315-298. 

محمد) − علی  شماره  1390حاضری،  حضور،  مجله  فرهنگی،  انقالب  ، صص  76( 

315-298. 

در صدر فرهنگ   شورای عالی انقالب فرهنگی مردم را(  1393)محمدباقر،  خرمشاد −

 . 82-84، صص 1393، اسفند 79، نامه شورا، شماره بنشاند

،  عالی انقالب فرهنگی ایراد دارد  ساختار شورای(  1397)عبدالحسین،  خسروپناه −

 .1397فروردین  14خبرگزاری فارس، 

 معاونت فرهنگی وزارت علوم موظف به اجرای (  1391خواجه سروی، غالمرضا) −

است فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  شماره  مصوبات  شورا،  خبرنامه  مرداد  47،   ،

 . 42-44، صص 1391

اردکانی، رضا) − فرهنگی (  1395داوری  انقالب  عالی  اجرایی    شورای  یک سازمان 

 . 26، ص 100، نامه شورا، شماره نیست

( بررسی 1397درویشوند، ابوالفضل؛ فضائلی، احمد و اسمعیلی گیوی، حمیدرضا) −

فصلنامه  جایگاه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در نظرات شورای نگهبان،  

 .25-50، صص 21 شماره ،1397سال هشتم، پاییز  /دانش حقوق عمومی 

وضعیت مسئله دار قوانین در دانشگاههای  (  1397رضایی، محمد و کیا، حامد) −

شماره بیست وهفتم، صص   فرهنگی،سال هفتم،، فصلنامه راهبرد اجتماعی  ایران

297-281. 
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دانشگاه  ،  انقالب فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران  (1382)ناهید ،  روشن نهاد −

 .  107-124، صص 17شماره  ،1382بهار  ،اسالمی

سیاستگذاری   فرهنگی در حوزه  شورای عالی انقالب(  1395زاهدی، محمد مهدی) −

 . 35، ص 100، نامه شورا، شماره بوده است موفق

، خبرگزاری فارس،  در علوم انسانی عقب افتاده هستیم(  1389زیباکالم، صادق) −

    .1389بهمن  6

، خبرگزری  مطهرینامه سرگشاده صادق زیباکالم به علی  (1394زیباکالم، صادق) −

 /https://www.isna.ir/print/94022715655 ،1394اردیبهشت  27ایسنا، 

انقالب فرهنگی؛ هماهنگکننده  (  1391سلطانخواه، نسرین) − عالی  مصوبه شورای 

 . 3ص ، 1391، دیماه 4، ماهنامه سرآمد، شماره نظام نخبگانی کشور

ی ایران، پژوهشکده  ها( انقالب فرهنگی در دانشگاه1383شرف زاده بردر، محمد) −

 امام خمینی و انقالب اسالمی، تهران.

− ( محمد  مرتبه  1384شریف،  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  قانونی  جایگاه   )

 .213-248، صص 16و 15مصوبات آن«، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 

عالی  ( دو تخلف محرز در انتخاب دبیر جدید شورای 1397حسینعلی)شهریاری،   −

 . 1397دی  12انقالب فرهنگی، خبرگزاری تسنیم، 

تحدید حق دادخواهی دانشگاهیان  (  1388صداقتی، کیوان و امیرآفتابی، زهره) −

، 1388  نبهار و تابستا  ، پژوهشهای حقوقی،  توسط شورای عالی انقالب فرهنگی!؟

 .   419 – 433، صص 15شماره 

امیرحسین) − اقتصادی کشور: هادر گلوگاه  گیریتصمیمنظام  (  1397طاهری،  ی 

راهکارهاها چالش ملی،  ،  استراتژی  اینترنتی  سایت   ،

http://www.nationalstrategy.ir/?p=3535 

سیاستگذاری  انقالب فرهنگی برایوجود شورای عالی ( 1395طیبی، حمیدرضا) −

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/26147/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1382-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-17
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/26147/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1382-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-17
https://www.isna.ir/print/94022715655/
http://www.nationalstrategy.ir/?p=3535
http://www.nationalstrategy.ir/?p=3535
http://www.nationalstrategy.ir/?p=3535
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 .31-32، صص1395، آذر 100، خبرنامه شورا، شماره علمی ضروری است

اسالمی، مجله یاد، شماره    جمهوری  در  فرهنگی  ( انقالب 1391ابراهیم )  عبداللهی،  −

 .42- 43، صص 1391، فروردین 111

 آسیب  (1395)دی زاده، علیهاو  غمامی، سید محمد مهدی؛کدخدامرادی، کمال  −

ایران شهر  ،  شناسی تعدد نهادهای قانونگذار در نظام تقنینی جمهوری اسالمی 

 . 95-118، صص 18، شماره 1395پاییز و زمستان ،  قانون

 ( گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران، انتشارات آگاه. 1396فراستخواه، مقصود) −

مقصود) − انقالب  (  1398فراستخواه،  از  روایتی  ؛  دانشگاهی  متوسط  طبقه  زوال 

، فرهنگی   https://farasatkhah.blogsky.com/ 1391/09/25 /post- 163/  

ریزی آموزشی، انتشارات دانشگاه سپاهیان  مبانی برنامه  (1356یحیی )فیوضات،   −

 انقالب ایران. 

−  ( ابوالفضل  پناهی،  شریعت  بایسته1383قاضی  انتشارات (  اساسی،  حقوق  های 

 میزان. 

حامد) − انقالب  الف(    –  1397کاویانی،  عالی  »شورای  قانونی  جایگاه  به  نگاهی 

دارد؟ جایگاهی  چه  شورا  مصوبات  الف،    ،فرهنگی«/    ،1397بهمن    7سایت 

https://www.alef.ir/news/3971107066.html 

حامد) − انقالب  ب(    –  1397کاویانی،  عالی  »شورای  قانونی  جایگاه  به  نگاهی 

ایت  ، س تواند مصوبات شورا را ابطال کند؟فرهنگی«/ آیا دیوان عدالت اداری می

 https://www.alef.ir/news/3971108062.html، 1397بهمن  8الف، 

نژاد، محمدعلی) − برروند جذب  (  1391کی  انقالب فرهنگی  عالی  نظارت شورای 

 .19-21، صص 1391، اردیبهشت 45، خبرنامه شورا، شماره هیئت علمی

مهدی) − انقالب  (  1398گلشنی،  عالی  شورای  به  را  الزم  اهمیت  جمهور  رئیس 

 .1398خرداد  1، خبرگزاری مهر، دهدمیفرهنگی ن

https://farasatkhah.blogsky.com/1391/09/25/post-163/
https://farasatkhah.blogsky.com/1391/09/25/post-163/
https://farasatkhah.blogsky.com/1391/09/25/post-163/
https://farasatkhah.blogsky.com/1391/09/25/post-163/
https://farasatkhah.blogsky.com/1391/09/25/post-163/
https://farasatkhah.blogsky.com/1391/09/25/post-163/
https://www.alef.ir/news/3971107066.html
https://www.alef.ir/news/3971107066.html
https://www.alef.ir/news/3971108062.html
https://www.alef.ir/news/3971108062.html
https://www.mehrnews.com/news/4622466/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4622466/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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دزفولی، محمدرضا) − ت  حوزه(  1390مخبر  مرجع  استعلمیه  انسانی  علوم  ،  ولید 

 . 11-12، صص 1390مرداد 

محمدرضا) − دزفولی،  عرصه ب(  -  1393مخبر  در  سرزمین  آمایش  تکلیف  باید 

 .10-13، صص  1393، آذر 76شماره نامه شورا، ، آموزش عالی مشخص شود

محمدرضا) − دزفولی،  اهم1393مخبر    عالی  شورای  دستاوردهای  و  هافعالیت  ( 

 .13- 16، صص 1393، اردیبهشت 69شورا، شماره فرهنگی، نامه  انقالب

  قرارگاه فرهنگی کشور باید هم سیاست بنویسد( 1393مخبردزفولی، محمدرضا) −

،  1393، آبان  75، نامه شورا، شماره  کند و هم الزامات اجرایی شدن آنها را فراهم

 .9-13صص 

بررسی − )  هامرکز  راهبردی  مطالعات  و  1392و  سازی  تصمیم  ، گیریتصمیم( 

 .  3، ص 1392، شماره نهم، آذر سال هفتمخبرنامه سازمان بنادر و دریانوردی، 

شناسی سیاستگذاری فرهنگی  آسیب(  1395مقتدایی، مرتضی و ازغندی، علیرضا) −

ایران اسالمی  سیاسی،  جمهوری  علوم  سی ،  فصلنامه  شماره  دوازدهم،    سال 

 . 7-26، صص 1395وچهارم، بهار 

سید   − هشجین،  خروج1392حسین)ملکوتی  در تفسیر بر تأملی « از (.   اصل 

حقوق  اختیارات  حدود » دکترین حقوق  و انگلیس اداری قانونی  نشریه  ایران، 

 ، 40اسالمی، سال یازدهم، شماره 

،  46( انقالب فرهنگی کار دانشجویان بود، مجله راه، شماره  1389منتظری، علی) −

 . 60- 66، صص 1389فروردین و اردیبهشت 

همسفر با تاریخ،    ،نشد؟  یا  شد  فرهنگی  انقالب  ( اصال1390ًمرعشی، انوشه)میر   −

 .   16 – 19، صص 1390آذر 

( انقالب فرهنگی و نظام تولید دانش، کیهان  1393میرباقری، سید محمد مهدی) −

 . 12-17، صص: 1393و خرداد  فرهنگی، فروردین و اردیبهشت
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،  عالی انقالب فرهنگی   دستور کار جدید شورای(  1395میرسلیم، سید مصطفی) −

 . 76، ص 1395، فروردین 92نامه شورا، شماره 

مهدی) − تحلیلی  (  1397نجفی،  انقالب    - بررسی  عالی  شورای  مصوبات  انتقادی 

علمی،  فرهنگی یار    - فصلنامه  قانون  دوم   -حقوقی  هفتم-دوره  پاییز    -شماره 

 .431-449، صص 1397

ازتصمیمات شورای عالی انقالب فرهنگی    همه نهادها باید(  1391واسعی، محمد) −

 . 72-73، صص 1391شورا، بهمن و اسفند  خبرنامه، تبعیت داشته باشند

مجید) − تصمیم  گذاری سیاست(  1385وحید،  تصمیم  و  نظام  در  گیری  بحثی 

 .257-270، صص 73، مجله حقوق و علوم سیاسی، شماره جمهوری فرانسه

ستاد فرماندهی فرهنگ    عالی انقالب فرهنگی، شورای  (  1393والیتی، علی اکبر) −

 . 58-59، صص 1393، آذر 76، نامه شورا، شماره کشور و علم

فروزان،حامد) − محمدهادی؛  حکومت 1388همایون،  مطلوب  رابطه  تبیین   .)

وفرهنگ در جمهوری اسالمی ایران دین وارتباطات،سال شانزدهم،شماره اول و  

 . 92 - 63(،صص36و35دوم)پیاپی 
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های تخصصی لیست گزارش  

وزارت   .1 در  پزشکی  آموزش  ادغام  یا  عالی  آموزش  به  پزشکی  آموزش  بازپیوست  و  گسست 

 بهداشت؟ )حمید جاودانی( 

دانشگاه .2 ساختار  تطبیقی  برای  بررسی  پیشنهادی  جهت  در  ایران  و  دنیا  کشورهای  در  ها 

 فریدونی( های تحصیلی )سمیه ها و گروهسازی دانشگاهکوچک

 شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه درکشورهای دنیا و ایران )مهتاب پورآتشی( .3

های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا )با اولویت کشورهای پیشرو(  مطالعه تطبیقی دوره .4

 هایی برای ایران )مهتاب پورآتشی(و رهیافت

 رنامه درسی دانشگاهی )زهرا رشیدی( ها در ایران؛ تحول در بجهانی شدن دانشگاه .5

های ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن )زهرا  تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه .6

 رشیدی( 

 المللی در ایران )یعقوب انتظاری( های الزم برای جذب دانشجوی بینالزامات و زیرساخت .7

 )غالمرضا ذاکرصالحی( المللی به ایرانهای جذب دانشجویان بینالزامات و زیرساخت .8

های پیشرفته  بررسی انواع کادر علمی و تعاریف و جایگاه آن )آموزشگر، محقق و ...( در دانشگاه .9

 دنیا و چگونگی ارتقای مرتبه آنها و ارائه پیشنهادهایی برای ایران )اصغر زمانی( 

ر دنیا و ارائه پیشنهاداتی برای  های برتای در دانشگاههای جدید درسی و رشتهشناسایی حوزه .10

 های ایران )سیده مریم حسینی لرگانی( دانشگاه

کاربردهای    .11 و  نظری  )مبانی  ایران  در  عالی  آموزش  بودجه  استانی  توزیع  بر  تحلیلی 

 سیاستگذاری( )یعقوب انتظاری( 

دانشگاهروش .12 در  تدریس  نوین  مبتنیهای  یادگیری  )زهرا    ها؛  تدریس(  )راهنمای  برمسأله 

 یدی( رش

 در پذیرش دانشجو )سمیه فریدونی(  گزینیهای بومیشناسی سیاستآسیب .13

 های ایران )یعقوب انتظاری( اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده .14

 ریزی درسی در آموزش عالی ایران )زهرا رشیدی( تمرکززدایی از برنامه سیاستتحلیلی بر  .15

برنامهآسیب .16 ایران و ارائه الگویی برای ساختار و  های توسعه آموشناسی و تحلیل  زش عالی 

 ( و سیده مریم حسینی لرگانی فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه )احمدرضا روشن 

 نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهی )سیده مریم حسینی لرگانی( شیوه .17

 مهتاب پورآتشی( -)اصغر زمانی  های نوین ارزیابی یادگیری دانشجویان به شیوه برخطروش .18
 

 


