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ﭼﻜﻴﺪه

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﻫﻤﻮاره ذﻫﻦ ﺑﺮﺧﻲ را ﺑـﻪ
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ و ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﺟﻨﺲ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﻞ
ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ اﻧﻘـﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از ﻧﻮع ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري اﺳﺖ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و ﻳﺎ ﻣﻘﺮرهﮔﺬاري؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ
) (1ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري ﺗﺤﺖ ﻟﻮاي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻨﺎ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ ،و ) (2ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬار داﻧﺴـﺘﻦ
ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﻔﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري ﻣﺠﻠﺲ در اﻣﺮ ﺗﻘﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )(3
اﻋﻤﺎل اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﺮرهﮔﺬاري ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎي اﻋﻄﺎﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳـﺖ .ﺑﻌﻴـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﻧﻬﺎد را ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎمﮔﺬاري ﻛﺮد و ﺑـﺮاي آنﻫـﺎ
اﺛﺮي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻛﻮﺷﻴﺪهاﻳﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣـﻮرد
ﺳﻪ ﻋﻤﻞ ﻳﺎدﺷﺪه و از ﻣﻨﻈﺮي ﺳﻠﺒﻲ ،ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻄﺒﺎق اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷـﻮراي
ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ.
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مقدمه
با تلسیس ”ستاد انقالب فرهنگی“ در سرال  0102از سروی رهبرر انقرالب و ت ییرر نرام بره
”شورای عالی انقالب فرهنگی“ ،در کنار ت ییرات سراختاری و ت ییرر در گسرتر وظرایف از سرال
 ،0161این نهاد در طول سالهرای فعالیرت خرود ضرواب فراوانری را در حروزههرایی مختلرف و
گوناگون وضع کرده است 0.بر همین اساس و با توجه به گستردگی حوز فعالیتهای شورا و عدم
شفافیت در خصوص ماهیت مصوبات این نهاد ،بیش از پیش الزم است که به تبیین ماهیت ایرن
مصوبات پرداخت .دستکم از دو منظر میتوان فاید این بحث را نشان داد :نخسرت ،امکران یرا
امتناع نظارت بر مصوبات شورا و دوم ،امکان یا امتناع استناد به این مصوبات .در خصوص فایرد
نخست ،به اعتقاد برخی از نویسندگان و به تبعیت از نگرش سنتی حاکم بر نظام حقوقی فرانسره،
اَعمال سیاسی ،تقنینی ،مسائل دارای ماهیت خاص 5و دارای حساسیت سیاسی ،1قابلیت برازنگری
 .0به منظور آشنایی با حوزههایی که شورا در آنها به وضع ضابطه پرداختره اسرت ،نرک :حسرینی ،سرید محمرد،
«قلمرو صالحیت شورای عالی انقالب فرهنگی و نظارت بر آن» ،پایان نامر کارشناسری ارشرد حقروق
عمومی؛ به راهنمایی دکتر مهناز بیات کمیتکی ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی ،0126 ،صص .00-15
 .5در برخی از نظامهای حقوقی ،مسائلی همچون مسائل مرتب با ”امور خارجه“”،دفاع“”،امنیت ملری“”،معاهردات
بینالمللی“”،دفاع از تمامیت ارضی“ ،غیر قابل بازنگری قضاییاند.
See: Scott, D. & A. Felix, Principles of Administrative Law, London: Cavendish Publishing
Limited, 1997, pp. 46-60.

 .1برخی از این موضوعات در نظام حقوقی انگلستان عبرارتانرد از” :انحرالل پارلمران“” ،تعیرین وزرا“” ،اعطرای
نشانهای دولتی“” ،انعقاد معاهدات“ ،و ”موضوعات مرتب با رواب بینالمللی“.
See: Alder, J. General Principles of Constitutional and Administrative Law, 4th Edition, New
York: Palgrave Macmillan, 2002, p. 364.

قابل ذکر است در نظام حقوقی فرانسه نیز هرچند در گذشته تعدادی از اَعمال دولت که دارای مبنا و هردف سیاسری بودنرد
خارج از کنترل قضایی قرار میگرفتند ،اما در حال حاضر تنها اَعمالی از شمول نظارت قضایی خارج میشوند که مربو بره
رواب بین قو مجریه و سایر نهادهای مذکور در قانون اساسی یا رواب بینالمللی باشند .به عبارت دیگر ،برخی از اَعمرال و
اقدامات که از سوی مقامات عالی اداری و اجرایی انجام میشود ،بهدلیل ماهیتی که دارند ،در صالحیت رسریدگی شرورای
دولتی و دیوانهای اداری قرار نمیگیرند .برای مطالعه در این خصوص ،نک :کاسز ،سرابینو ،شکلگیری حقوق اداری،
ترجم سید مجتبی واعظی ،شیراز :شهرداد ،چاپ دوم ،0126 ،ص 42؛ زارعری ،محمدحسرین« ،جازوۀ حقاوق اداری
تطبیقی» ،تهران :دانشکد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،بیتا ،صص .00-6
به اعتقاد برخی از حقوقدانان نیز «[ ]...در رژیمی که مبتنی بر اصل حاکمیرت قرانون اسرت ،منطقری نیسرت کره
شماری از اَعمال دولت به عنوان اینکه جزء اَعمال حکومتی و سیاسی است و مصلحت دولت ایجراب مریکنرد ،از
نظارت قضایی و سرانجام از حکومت قانون مستثنی باشند ».به نقل از :طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری
تطبیقی ،تهران :سمت ،چاپ دوم ،0184 ،ص .20
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قضایی ندارند .حال اگر ماهیت مصوبات شورای عالی را همانند ماهیت اَعمال سیاسی و یا تقنینی
بدانیم ،طبعاً امکان بازنگری قضایی از سروی دیروان عردالت اداری هرم منتفری خواهرد شرد .در
خصوص فاید دوم نیز این امکان وجود دارد که اگر با تفسیری موسع از واژ ”دولت“ (منردرج در
اصل  ،)041ماهیت این مصوبات را از جنس آییننامه و مقرره بدانیم ،قضات دادگاهها مکلفاند از
اجرای مصوبات خالف قانون یا مقررات اسالمی که شورا وضع کرده ،امتناع کننرد .بنرابراین ،بره
گمان ما بررسی ماهیت مصوبات شورای عالی ،در حداقلیترین فر  ،دو فاید اساسی پیشگفته
را با خود به همراه خواهد داشت .بر این اساس ،در این نوشتار میکوشیم با اتکا بر مصوبات ایرن
نهاد به این سؤاالت پاسخ دهیم که )0( :ماهیت اَعمال سیاسی ،تقنینی و مقررهای چیست؟ و ()5
آیا میتوان ماهیت مصوبات شورای عالی را همانند ماهیت و جنس این سه عمل دانست؟
 .1سیاستگذاری
سیاست دارای سه بُعد نهادی ،0فرایندمحور 5و هنجاری 1است .بعد نهادی بره معنرای جامعر
سیاسی 0است و حاکی از فعالیت هایی است که به وسریل نهادهرای دولتری و غیردولتری در ایرن
جامعه انجام میشود؛ همانند فعالیت احزاب سیاسی ،جنبشها و نهضتهای اجتماعی ،رسانههرای
عمومی و غیره .بعد فرایندمحور به معنای علم سیاست 0است که مبین شکل گیری اراد سیاسری
از مسیر کاربست قدرت اجتماعی است .در این معنا ،معموالً راه دستیابی به قدرت موضوع بررسی
است .اما بُعد هنجاری که برابرِ اصطالح ”سیاستگذاری /خ مشی /اصول سیاسی“ 6قرار میگیررد،
حاکی از ایجاد ایدهها و آرمانهای هنجاری است که بیانگر ارزشها و موضروعات بنیرادین یرک
جامعه برای دستیابیِ عملی به این ایدهها و آرمانهاست 4.در خصوص معنرای اخیرر ،بایرد گفرت
1. Institutional dimension
2. Process-related dimension
3. Normative dimension
4. Polity
5. Politics
6. Policy

 .4برای داشتن تصوری روشن از این مفاهیم ،نک:

& Cerar, M. “The Relationship Between Law and Politics”, Annual Survey of International
Comparative Law, 15(1), Article 3, 2009, pp. 20-1.
بنا بر تعریفی دیگر Polity ،به معنای اجتماع )=  (Communityاست .این اصطالح از واژ یونانی  polisاقتبراس
شده است ،و نه تنها به مفهوم دولت-شهر )=  (City stateاشاره دارد ،بلکه اَشکال دیگری از جوامع سیاسی نظیرر
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« مطرح ساختن چیزی به عنوان یک سیاست بدین معنی است که با اعطای اجازهای رسرمی بره
روندی عملی ،تصمیمی رسمی اتخاذ شده است 0».در این معنا ،سیاست وسیل ارتبا برین نیرات،
اَعمال و نتایجِ بهتر درک میشود .در سطح نیات که نشاندهند موضع حکومرت اسرت ،آنچره را
که (حکومت) بخواهد ،انجام میدهد .در سطح اَعمال ،سیاست در رفتار حکومت متجلی میشود و
آن چیزی است که عمالً انجام میدهد .نتایج نیز ناظر بر پیامدهای عمل حکومت است 5.به نظر،
آنچه در خصوص مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی مورد نظر است ،همرین معنرای اخیرر از
سیاست است؛ یعنی ایجاد هنجار از طریق سیاستگذاری (= بعد هنجاری).
همچنین ]...[« ،موضوع اَعمال سیاسی و حکومتی [ ]...تصمیمگیریها و برنامرهریرزیهرایی
است که در جامعه ،در سطح هیئت حاکمه مطرح میشرود [ 1.»]...چنرین اَعمرالی دارای ماهیرت
عمومی و غیر شخصی و ناظر بر موارد عام و کلی است که با توجه بره مصرالح عمرومی تنظریم
میشوند 0.از نگاه صاحب نظران علم مدیریت نیز ماهیت سیاستگرذاری یرا خر مشری عمرومی
اینگونه تعریف شده است« :خ مشیهای عمومی ،اصولیاند که به وسیل مراجرع ذیصرالح در
کشور وضع شدهاند و به عنوان یرک الگرو و راهنمرا ،اقردامات و فعالیرتهرای الزم در جامعره را
راهبری میکنند».

0

دولت-ملت )=  (Nation stateو امپراتوری را نیز شامل میشود .اصطالح  ،Politicsنظریه و اقدامات مربرو
به کشاکش قدرت در بین بازیگران موجود در اجتماع (=  )Polityاست که هست اصلی نظام سیاسی (Political
)=  systemرا شکل میدهد .اصطالح  Policyنیز بر تشکیالت طراحیشده در حوزههای اجتماعی مانند اقتصراد،
محی زیست ،آموزش و ،...از طریق تصمیمات مشترک الزامآور (سیاستگذاری  )Policy makingتلکید دارد .بره
نقل از:
Kaid, L.L. & C. Holtz-Bacha, Encyclopedia of Political Communication, Vol. 1, Los Angeles:
Sage Publications, 2008, p. 621.

 .0هیوود ،آندره ،مفاهیم کلیدی در علم سیاست ،ترجم حسن سعید کالهی و عباس کراردان ،چراپ سروم،
تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،0120 ،ص .12
 .5همان ،صص .12-01
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،چاپ هجدهم ،0120 ،ص .0
 .0برای مطالعهای نسبتاً مبسو در باب تفاوت عمل سیاسی و سایر اَعمال مورد اشاره در مرتن ،نرک :موسریزاده،
رضا ،حقوق اداری  ،0-6تهران :میزان ،چاپ هفدهم ،0120 ،صص .16-01
 .0الوانی ،سید مهدی ،تصمیمگیری و تعیین خطمشی دولتی ،تهران :سمت ،چاپ نهم ،0181 ،ص .55
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علم سیاست فراگیر است و مسائلی از قبیل ترجیحات و خواستههای گروهها و افراد ،چگونگی
اتخاذ تصمیمگیریهای جمعی و جایگاه این تصمیمات ،اهرمهای فشاری کره برر تصرمیمسرازان
تحمیل میشود ،نصب و عزل مقامات عمومی ،سیاستگذاری ،و مسائل پرشرمار دیگرری از ایرن
دست ،اموریاند که در این علم بررسی میشوند و به اعتقاد نویسندگان ،قانون اساسی اسرت کره
تنظیمکنند این فعالیتهای سیاسی است و یکی از این فعالیتها ،تعیرین شرکل و شریو فراینرد
تصمیمگیریهاست.

0

از آنچه تاکنون گفته شد ،دریافتیم که” :سیاستگذاری یا روش ایجاد آن مقید به قیود قرانون
اساسی است“ .در تلیید این ادعا ،به اعتقاد نویسندگان ،سیاست بدون قانون موجودیتی ندارد؛ چرا
که قانون سازند سیاست و مقیدکننرد آن ،تحرت عنراوین و ارزشهرایی چرون عردالت و نظرم
اجتماعی ،است 5.همچنین ،نکت قابل توجه دیگر آن است که در اکثر نظامهرای حقروقی وظیفر
سیاستگذاری یکی از وظایف دیرین پارلمانها (مجالس قانونگذاری) به شمار میآیرد 1،و یرا در
نظامی همچون نظام حقوقی انگلستان  -که به دلیرل تفکیرک نسربی قروا ،حاکمیرت پارلمران و
انتخاب اعضای کابینه از سوی پارلمران ،برخری آن را ”مجریر پارلمرانی“ 0نامیردهانرد  -وظیفر
سیاستگذاری با کابین منتخب پارلمان است 0.بر این اساس ،به جررأت مریتروان گفرت اعمرال
صالحیت در خصوص سیاستگذاری باید مبتنی بر تجویز قانونگذار و اجرای آن از طریق مرجع/
مراجع صالح قانونی باشد.
با این همه ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،که نه قانونگذار است و نه مرجعری صرالحیتدار
در اعطای صالحیتی همچون سیاستگذاری است ،به تفاریقْ خود را مرجع عالی سیاستگرذاری،
تعیین خ مشی ،تصمیمگیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگری ،آموزشری و پژوهشری کشرور

1. Baranger, D. & C. Murray,“System of Government”, in Routledge Handbook of
Constitutional Law, Thomas Fleiner & et al. (eds.), London and New York: Routledge
Handbooks, 2013, pp. 97-8.
2. Cerar, op. cit., pp. 22-3.

 .1برای مطالع بیشتر در این باره ،نک :وکیلیان ،حسرن ،گونهشناسی قدرت سیاستگا اری قاوای تقنینای:
نظریهها و دیدگاهها ،راهبرد ،0120 ،)61(50 ،ص 546؛ زارعی ،محمدحسین ،نقش کمیسیونهاای داخلای در
نظارت پارلمانی ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چاپ نخست ،0182 ،ص .02
4. Parliamentary executive
5. Scott & Felix, op. cit., p. 15.
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میداند 0و مصوبات متعددی را تحت عنوان و محتوای سیاستگذاری از تصویب گذرانده اسرت.

5

همچنین در مواردی ،به شوراهای وابسته و اقمراری خرود صرالحیت سیاسرتگرذاری را در امرور
مختلف واگذار کرده است .به عنوان مثال ،در ماد « 0آییننام شورای فرهنگ عمومی» ،وظیف
این شورا را سیاستگذاری ،هدایت و نظارت فرهنگ عمومی کشور دانسته اسرت 1و یرا هردف از
ایجاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان را در آیریننامر ایرن شرورا ،سیاسرتگرذاری در مسرائل
اجتماعی و فرهنگی زنان بیان کرده است 0.به هر روی ،چنانکه گفته شد ،سیاستگرذاری تحرت
لوای حاکمیت قانون است و از این منظر ،اعطای صالحیت سیاستگرذاری نیرز بایرد بره وسریل
قوانین مشخص شده باشد .بر همین اساس ،شورای عالی را نمیتوان نهادی سیاستگذار دانسرت
و همین امر منجر به آن خواهد شد که به طریق اولی ،سیاستگذاریهای شوراهای تابع این نهاد
نیز فاقد ماهیت حقوقی باشند.
 .2قانونگذاری
در نظام حقوقی ایران ،قانون به قواعدی گفته میشود کره یرا برا تشرریفات مقررر در قرانون
اساسی از طرف مجلس شورای اسالمی وضع شده است ،یا از راه همهپرسی به شیوهای مسرتقیم
به تصویب میرسد (اصول  08و  0.)02بنابراین ،تمام مقرراتری کره برا شررای منردرج در قرانون
اساسی از تصویب مجلس شورای اسالمی بگذرند قانوناند ،ولی استقرار و اجرای آنها منرو بره
تلیید شورای نگهبان  -از نظر مخالفت نداشتن با قانون اساسری و شررع  -و همچنرین امضرای
رئیس جمهور است (اصول  20 ،08و .)015
از منظری دیگر ،برخی از حقوقدانان  -با برشمردن ویژگیهای قانون شبیه به آنچه که الن
فولر در کتاب اخالقیات قانون 6بر اصولی هشتگانه در تصویب قوانین تلکید دارد و این اصرول را
 .0مصوب جلس .012
 .5مصوباتی تحت عناوین «اهداف و سیاستهای ضرواب نشرر کتراب»« ،سیاسرت تحقیقراتی کشرور»« ،اصرول
سیاست فرهنگی کشور»« ،سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی» ،و مصوبات متعدد دیگری ،نمونرههرایی از ایرن
دست فعالیتهای شورا هستند.
 .1مصوب جلس .150
 .0مصوب جلس .011
 .0کاتوزیان ،ناصر ،مقدمۀ علم حقوق ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ هفتاد و ششم ،0182 ،ص .051
6. The Morality of Law
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”اخالقیات درونی قانون“ 0یا ”اخالقیاتی که قانون را میسر و ممکرن مریسرازد“ ،5معرفری کررده
است – ویژگیهای قانون را به دو دست ویژگیهای ذاتی و عرَضی تقسیم کردهاند و ویژگیهای
ذاتی را آن دسته از وجوه ممیز و عناصر مقوم دانستهاند که بدون وجود آنها اساساً قانون تشکیل
نمیشود؛ اگر قاعدهای فاقد ایرن ویژگری هرا باشرد از موقعیرت قرانون برخروردار نخواهرد برود و
کارکردهای ضروری یک قانون را انجام نخواهد داد .از جمل این ویژگیها میتروان بره الرزامآور
بودن ،عام بودن ،امری بودن ،علنی بودن ،واضح بودن ،معطوف به آینرده برودن ،مفیرد قطعیرت
بودن و از همه مهمتر ،مصوب مرجع ذیصالحبودن اشاره کرد 1.با بررسی مصوبات شورای عالی
انقالب فرهنگی می توان به این نکته پری بررد کره عمروم مصروبات ایرن نهراد ،فاقرد برخری از
ویژگیهای فوقاند؛ ویژگیهایی که جزء ذاتیِ قانون دانستن یک قاعدهاند .اینک به بررسی برخی
از این ویژگیها در قیاس با مصوبات شورای عالی خواهیم پرداخت.
 .6.0الزامآور بودن

«قانون قاعدهای است برای عمل که به نحو قاهرانه و با پشتیبانی اقتدار سیاسی بره اجررا در
می آید .به عبارت دیگر ،فرق قانون با دیگر هنجارهای رفتاری در این است که عدم پیروی از آن
عکسالعمل دستگاه حکومتی را به دنبال میآورد و حکومرت اجررای قاعرد حقروقی را تضرمین
میکند [ .]...به تعبیر روسو ،در صورتی که ضمانت اجرایی وجود نداشرته باشرد ،قروانین در میران
افراد بشر بی اثر خواهد بود و این به ضرر افراد عادل و به سود اشخاص شریر تمام خواهد شد».

0

در باب ویژگی الزامآوران قانون ،رویکرد طرفداران پوزیتویزم حقوقی ،هماننرد جرمری بنترام و
جان آستین که بر ”نظری فرمان /دستور“ 0یا ”فرمان /دستور متکی بره ضرمانت اجررا“ 6اسرتوار
است ،و بر ضمانت اجرا و نیز بر اهمیت قدرت و اجبار در حقوق انگشت تلکید مرینهرد ،از جملره

1. Internal morality of law
2. The morality that makes law possible

 .1به منظور بررسی تفصیلی این ویژگیها ،نک :راسخ ،محمد ،بنیاد نظری اصاالح نظاام قاانونگا اری،
تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،0180 ،صص .54-14
 .0همان ،ص .58
5 Command theory
6 Command backed by a sanction
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نظریههایی است که الزام را جزء ذاتی قانون میدانرد 0.اجبرار بایرد مطرابق شررایطی معرین ،بره
شیوهای مشخص و آنگونه که تنظیم کننردگان نخسرتین قرانون اساسری یرا مراجعری کره ایرن
تنظیمکنندگان اختیاراتی را به آنها تفویض کردهاند باشد 5.از نگاه روبرت آلکسی نیز قرانون دارای
دو بُعد اساسی است که بدون وجود آنها ،چیزی تحت عنوان قانون پدیدار نمیشرود .ایرن دو بعرد
عبارتاند از )0( :بعد ایدئال یا انتقادی 1و ( )5بعد واقعی0؛ که عنصرر سرازند بعرد اخیرر ”الرزام و
اجبار“ 0است 6.بر این اساس ،در حقوق مدرن ،قاعد حقوقی شکل فرامین آمرانه به خود میگیرد
که با اتکای به تهدید مبتنی بر مجازات اجرا میشود.

4
8

بر اساس آنچه گفته شد ،در اکثر قریب به اتفاق مصوبات شورا  -بهجز در مواردی معردود -
ضمانت اجرا یا شیوهای که حاوی نوع خاصی از عکسالعمل نسبت به عدم اجرای مصوبات شورا
باشد وجود ندارد ،و عموم مصوبات شورا فاقد این معیارند.
 .2.2عام بودن
عام بودن یا کلی بودن قانون که در برابر موردی بودن و فردی بودن 2قرار میگیرد ،یکری از
ویژگیهایی است که بهزعم اکثر نظریهپردازان از اصول بنیادین قانون ،یرا بره تعبیرر ژوزف رَز از
اصول ”حاکمیت قانون“ ،بهشمار میآید 01.در این باره ،روسو برای تعریف قانون از عنوان مصروب

1. See: Austin, J. The Province of Jurisprudence Determined, W Rumble (ed.), Cambridge:
Cambridge University Press, 1995, Lecture 1; Zhai, X & M. Guinn, Bentham’s Theory of Law
and Public Opinion, New York: Cambridge University Press, 2014, p. 123.

 .5کلسن ،هانس ،نظریۀ حقوقی ناب ،ترجم اسماعیل نعمتاللهی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چراپ دوم،
 ،0120ص .011
3. Ideal or critical dimension

این بُعد بر درستیِ قانون و ادعاهای اخالقیِ پیرامون آن مبتنی است.
4. Real dimension
5. Coercion or force
6. Alexy, R. “On the Concept and Nature of Law”, Ratio Juris, 21(3), 2008, p. 290.

 .4شوالیه ،ژاک ،دولت پسامدرن ،ترجم سید مجتبی واعظی ،تهران :مجد ،چاپ اول ،0126 ،ص .000
 .8بهعنوان مثال ،میتوان به «آیین نام انضباطی دانشجویان جمهوری اسالمی ایران» اشاره کرد کره در صرورت
بروز پارهای تخلفات از سوی دانشجویان ،کمیته های انضباطی قادر به اعمال تنبیهرات و اَعمرال قاهرانرهای علیره
آنها شدهاند.
9. Adhocness
10. See: Raz, J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Oxford: Clarendon Press,
1979, pp. 215-16.
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کلی و غیرشخصی نام میبُرد 0.همچنین ،به اعتقاد پورتالیس وظیف قانون آن است که با نگراهی
کلی ،احکام کلی حقوقی را وضع کند و اصولی را بنیان گذارد که آثاری پُر برار داشرته باشرد ،نره
اینکه وارد جزئیات مسائلی شود که ممکن است از هر موضروعی ناشری گرردد .بره عقیرد ایرن
اندیشمند ،قانون برای همگان است و انسانها را به طور توده ،نه به صرورت فرردی و تکری ،در
نظر میگیرد 5.از دید وی« :قانون [ ]...هیچگاه به عنوان فرد خطاب نمیکند و نباید به هیچ وجره
به اَعمال افراد بپردازد [.»]...

1

عام بودن قانون از نگاه فولر نیز بدین معناست که قوانین باید غیرشخصری بروده و برر یرک
طبق عام از افراد حاکم باشد« 0.افزون بر این ،قاعد عام باید بدون پیشداوری ،منفعرتطلبری و
هوی و هوس بر طبق تحت شمول خود اعمال شود [ ]...همچنین ،الزم حراکم سراختن قواعرد
کلی بر رفتارها و رواب بیناالنسانی این است که قانون به طور مساوی بر همره حراکم باشرد».

0

برابری در مقابل قوانین در برخی از اصول قانون اساسی به رسمیت شرناخته شرده اسرت؛ اصرل
یکصد و هفتم مقرر میدارد :رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است ،و اصل بیستم
بیان میدارد :هم افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.

6

در همین خصوص و در تقابل با اصل عمومیت قانون ،یکی از مصوبات شرورا تحرت عنروان
« نحو تلیید صالحیت اخالقی و علمی و پرداخت حقوق اساتید و دبیران شاغل و بازنشست زبان
و ادبیات فارسی که به خارج اعزام میشوند (آقایران م .ا ،.ا .م ،.م .ا و خرانم ت .ا »).قابرل توجره
است .در بند  0این مصوبه چنین آمده است« :در مورد آقایان دکتر م .ا .برای دانشگاههای کانرادا
جرمی والدرون نیز یکی از مشخصههای ذاتی یک نظام حقوقی را وجود هنجارهرای کلریِ عمرومی
)=  public normsمیداند .کلیت هنجارها ناظر بر غیرشخصی و موردی نبودن آنهاست ،و عمومیرت بیرانگر آن
است که هنجارها باید به عموم افرادی که رفتار آنها به وسیل این قواعد مشخص میگرردد و نیرز آنهرایی کره
احتمال دارد مصالح و منافعشان به واسط این هنجارها تحت تلثیر قرار گیرد ،اعالم و اعالن شود.
(general

See: Waldron, J. “The Concept and the Rule of Law”, University of Georgia: Sibley Lecture
Series, 43(1), 2008, pp. 24-8.

 .0مَتیو ،برتران ،قانون ،ترجم مجید ادیب ،تهران :میزان ،چاپ نخست ،0120 ،ص .11
 .5همان ،صص .21-0
 .1زولر ،الیزابت ،درآمدی بر حقوق عمومی ،ترجم سید مجتبی واعظی ،تهران :جاودانه ،چاپ دوم ،0120 ،ص .500
4. Fuller, L. The Morality of Law, Revised Edition, New Haven and London: Yale University
Press, 1969, p. 47.

 .0راسخ ،پیشین ،صص .11-1
 .6همان ،ص .11
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– دکتر ا .م .د .برای دانشگاه هاروارد – برای دکتر م .ا .برای دانشگاه پیشاور و خانم دکترر ت .ا.
(دبیر آموزش و پرورش) برای دانشگاه پنسیلوانیا با توجه به سوابق و معرفین آنها صالحیت آنها
تلیید گردید ».همچنین ،این وضعیت را میتوان در مورد تمام مصوبات شورا در خصروص احکرام
انتصابی (به ویژه رؤسای دانشگاهها) ،که دارای ماهیتی خاص و غیرعمومی است ،مشاهده کرد.
در مورد اعمال تبعیض و نادیده گرفتن اصل برابری نیز میتوان به بند (د) ماد  0از مصروب
«سیاستهای اشت ال زنان در جمهوری اسالمی ایران» استناد کرد که از جمله مشراغلی کره بره
دلیل منع شرعی یا شرای خشن کار و یا به دلیل ارزشهرای اقتصرادی (فرهنگری و اجتمراعی)
برای بانوان نامناسب دانسته شده است ،مشاغلی چون قضاوت ،آتشنشانی و مانند اینهاست.

0

 .2.3امری بودن
«قواعد حقوقی باید حاوی یک ماد امری باشند به این معنا که قواعد حقروقی اعرالمکننرد
وقایع یا اخبار از حقایق یا محمل بیان آرزوها یا اعالن صرف اعتقادات نیسرت .ممکرن اسرت در
ضمن باید و نباید ،آن آرزوها یا اعتقادات بروز یابند ،ولی قصد اولی از قوانین و ماهیت آنها بیان
مطالب مذکور نیست».

5

در این خصوص نیز همانند مرورد پیشرین (= عرام برودن) ،اکثرر مصروبات شرورا فاقرد ایرن
ویژگیاند؛ بهعنوان مثال ،مصوباتی همانند مصوب «سرند نقشر جرامع علمری کشرور» ،مصروب
«سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی» و یا مصوب «سیاستهای بهبرود وضرع گرذران اوقرات

 .0در گزارشهای منتشرشده از سوی «هیلت پیگیری و نظارت اجرای بر قانون اساسی» نیز میتروان بره مروردی
اشاره کرد که سازمان سنجش با استناد به مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگری ،مرانع ادامر تحصریل یکری از
دانشجویان به دلیل مسلمان نبودن یا متدین نبودن به یکی از ادیان آسمانی شرده اسرت .نفرس چنرین برخروردی
عالوه بر اینکه نشاندهند رفتار نابرابر با افراد برابر در حیثیت انسانی است ،نقض یکی از بنیادیتررین حرقهرای
بشری ،یعنی حق آزادی مذهبی از حیث عقیده ،را هم به دنبال داشته اسرت .برابرری در حیثیرت انسرانی فرار از
تعلقات عرَضیای همچون عقیده و مذهب ،اصلیترین بنیان برخورداری از حقهاست.
برای مطالع نظر هیئت پیگیری ،نک :مهرپور ،حسین ،وظیفۀ دشوار نظارت بر اجارای قاانون اساسای:
مجموعۀ مکاتبات و نظریات حقوقی هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسای -0364
 ،0394تهران :نشر ثالث ،چاپ نخست ،0180 ،صص .651-50
 .5همان ،ص .11
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فراغت زنان و دختران» که در هر کدام از آنها صرفاً به بیان اهداف ،برنامهها و آمال و آرزوهای
جامع سیاسی ایران پرداخته شده است؛ بدون آنکه انشایی در این بین وجود داشته باشد.
با این همه ،موارد اندکی از مصوبات شورای عالی را میتوان یافت که ایرن مصروبات حراوی
یک ماد امریاند .برای مثال ،مصوب شورا «دربار احکام نهایی صرادره توسر هیئرت مرکرزی
گزینش دانشجو و کمیت مرکزی انضباطی دانشجویان» یکی از این موارد معدود اسرت .منطروق
این مصوبه چنین است« :مقرر میگردد که به دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود مجلرس
شورا و بازرسی کل کشور اعالم شود که احکام نهایی صادرشده توس هیئرت مرکرزی گرزینش
دانشجو و کمیت مرکزی انضباطی بر اساس مصوبات شورای عالی انقرالب فرهنگری اسرت و برا
توجه به اظهار نظر حضرت امام نسبت به مصروبات شرورای عرالی انقرالب فرهنگری ،نهادهرای
مذکور نبایستی با این مصوبات مخالفت نمایند و احکام مذکور را مورد سؤال و تردید قرار دهند».
 .6.4علنی بودن
0

قوانین باید منتشر شوند تا مردم بدانند چه چیزی از آنها انتظار میرود .به بیان فرولر« :اگرر
قوانین به سهولت در دسترس مردم نباشند ،نمریتروان هریچ وارسری و مهراری [هرم] در مرورد
بیتوجهیها نسبت به کسانی که موظف به اجرای قرانونانرد داشرت 5».ایرن مسرئله در حقروق
اساسی فرانسه در خصوص ضرورت روشرن برودن قرانون کره جزئری از امنیرت حقروقی اسرت،
پیشبینی شده است .در این کشور «امنیت حقوقی ایجاب میکند که حقوق ،در دسرترس و رسرا
باشد .شورای قانون اساسی در رأی مورخ  06دسامبر  0222اعالم میکند [ ]...منفعت عمومی که
در تدوین مجموع قوانین وجود دارد ،هدفی است که "پاسخگوی الزامات قانون اساسی در زمین
قابلیت دسترسی و مفهوم بودن قانون است و اگر شهروندان از هنجارهایی کره برر آنهرا حراکم
است ،شناخت کافی نداشته باشند ،برابری نسبت به قانون ،مذکور در ماد  6اعالمی حقوق بشر و
شهروند و تضمین حقوق مذکور در ماد  06آن تحقق نخواهد یافت 1»".بنرابراین« ،قرانون بایرد
 .0ژوزف رَز برای توضیح این ویژگی از واژ آشکار /علنی )=  (Openاستفاده میکند ،و معتقرد اسرت اگرر قرانون
برای هدایت رفتار مردمان وضع میشود ،آنها باید بدانند که این قانونِ وضعشده چیست.
See: Raz, op. cit. p. 21.
2. Fuller, op. cit. p. 51.

 .1مَتیو ،پیشین ،ص .014
022
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برای همه شناختهشده و آشکار باشد تا بدان عمل نمایند .قاعدهای که در خفا وضرع و نگهرداری
میشود ،الزامی برای تابعان نظام حقوقی نمیآورد .از اینروست که قوانین پرس از وضرع منتشرر
میشوند و مدتی بعد از انتشار ،علم به آن فر
نمیشود».

گرفته میشود و عذر جهرل بره قرانون پذیرفتره

0

آنچه در عمل وجود دارد ،مبین آن است که مصوبات شورای عالی انقرالب فرهنگری پرس از
امضای رئیس جمهور در روزنام رسمی منتشر میشوند و از این حیث قابلیت انطبراق برا ویژگری
فوق را دارند .اما آنچه در حال حاضر باید به آن توجه کرد این است که ،هرچند صرف انتشار یک
قانون منجر به برخورداری از ویژگی علنی بودن خواهد شد ،اما آگراهی افرراد و مرردم از جریران
قانونگذاری و مذاکراتی که منتج به تصویب قانون خواهد شد ،نیز بره نوبر خرود از اهمیرت بره
سزایی برخوردار است .اصل شصت و نهم قانون اساسی در مورد مجلس شرورای اسرالمی مؤیرد
این امر است که مذاکرات این مجلس باید علنی بروده و گرزارش آن از طریرق رادیرو و روزنامر
رسمی برای اطالع عموم منتشر شود .به اعتقاد برخی از صاحبنظران ،چندین فایده از این اصرل
مستفاد میشود :نخست ،آگاهی مردم نسبت بره کرار نماینردگان خرود و فرراهم آوردن موجبرات
نظارت عمومی؛ دوم ،ارتقای رشد فکری و سیاسی مردم؛ و سوم ،قابلیرت درک بهترر موضروعات
تصویبشده و تسهیل در اجرای آنها 5.بنابراین ،اهمیت آگاهی از آنچه که در جلسات قانونگرذار
میگذرد بر کسی پوشیده نیست .با این حال و در مقابل مطالب پیشگفته ،شورای عرالی در ایرن
خصوص مصوبهای جالب توجه را با این مضمون به تصویب رسانده است« :دبیرر شرورای عرالی
موضوع اهمیت حفاظت نوارها و مشروح مذاکرات شورای عالی را مطرح کررد و پرس از بحرث و
بررسی مقرر شد اعضای این شورا در صورت ضرورت برای استماع نوارهای مذاکرات شخصراً بره
دبیرخانه مراجعه نمایند و از این نوارها در اختیار هیچکس یا نهرادی قررار داده نشرود .همچنرین،
اسناد ،نوارها و مشروح مذاکرات شورای عالی طبقهبندی حفاظتی شود و مرجع تعیین طبقهبنردی
آنها دبیرخان شورای عالی است».

1

 .0راسخ ،پیشین ،صص .10-0
 .5هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد  ،5تهران :میزان ،0125 ،ص .001
 .1مصوب جلس  052تحت عنوان «اهمیت حفاظت اسناد ،نوارها و مشروح مذاکرات شورای عالی و طبقهبندی آن».
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 .6.7مصوب مرجع ذیصالح بودن

عالوه بر شرایطی که گفته شد ،شاید مهمترین شاخص شناسایی یرک قاعرده تحرت عنروان
قانون ،تصویب آن از سوی مرجع صالحیتدار باشد .قانون امر و فرمان هرر شرخص یرا مرجعری
نیست ،بلکه قاعدهای است که از جانب مرجع ذیصالح (= حاکمیت سیاسری) صرادر مریشرود.

0

منتسکیو نیز قانون را در معنای اخص آن ،مصوبات پارلمانی میداند که قوانین تصرویبشردهاش،
وظیف تلمین عدالت را دارند 5.تصویب قانون از سوی مرجع ذیصالح در فصول پرنجم و ششرم
قانون اساسی ،به ویژه در اصول پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم ،به رسرمیت شرناخته شرده اسرت.
بنابراین ،همانگونه که پیشتر نیز بیان شد ،در نظام حقوقی ایران تنهرا مرجرع صرالح بره وضرع
قانون ،مجلس شورای اسالمی (و البته با ابتکار مجلس ،ارجاع به همهپرسی) است و هیچ نهراد و
مقام دیگری علیاالصول صالحیت وضع هنجار تحت عنوان قانون را ندارد.
چنین وضعیتی را میتوان در مورد مجلس خبرگان نیز بیان کرد که علیرغم استفاده از لفرظ
”قانون“ در اصل یکصد و هشتم و در خصوص تعداد و شرای خبرگان و کیفیت انتخاب آنها ،از
منظر پژوهشگران ،استفاده از لفظ قانون در این اصل با مسامحه است؛ 1چه گفته شد ،به مصوبات
مجلس که طی تشریفاتی خاص به تصویب رسیدهاند عنوان قانون اطرالق مریشرود .عرالوه برر
مجلس خبرگان ،میتوان از مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نرام بررد کره بره عنروان نهرادی
قانونی ،فاقد صالحیت قانونگذاری است .این مسئله و جلوگیری از ایجاد یک نهاد قانونگرذار در
عر

سایر قوا و باألخص قو مقننه ،مطمح نظر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی 0نیز بوده

است.

 .0راسخ ،پیشین ،ص .14

 .5موحد ،محمدعلی ،نسبت میان حقوق و اخالق ،در موحد :تأمالت (در باب حقوق و شریعت ،تاریخ
و سیاست)  ،به اهتمام مینا انتظار حجت و سینا گلستانی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه ،چاپ نخسرت،
 ،0122ص .541
 .1ملکافضلی ،محسن ،جایگاه حقوقی و نقش مجلس خبرگان در جمهوری اسالمی ایران ،حکومت
اسالمی ،0180 ،01 ،ص .011
 .0ادار کل امور فرهنگی و رواب عمومی مجلس شورای اسرالمی ،صاورت مشاروح ما اکرات شاورای
بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد  ،5تهران :مجلس شورای اسرالمی ،0162 ،صرص
.801-1
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با نگاهی به مصوبات شورا و به رغم اینکره ایرن نهراد مصروبات متعرددی را تحرت عنروان
”آییننامه“ از تصویب گذرانده ،در مواردی نیز اعتبار مصوبات خود را در حد ”قانون“ دانسته و بره
آن تصریح کرده است .از جمله مهمترین مصوباتی را که شورا برای آنها اعتبار قانون قائل شرده
است ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مصوبهای تحت عنوان «همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقرالب فرهنگری»
که فقرهای از آن چنین است« :در مورد همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عرالی
انقالب فرهنگی مقرر می گردد که به دولت رسماً و کتباً اطرالع داده شرود کره مصروبات
شورای عالی در حکم قانون است [»]...؛
مصوب «جایگاه ،اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگری» کره در مقدمر آن چنرین
آمده است« :شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاسرتگرذاری ،تعیرین
خ مشی ،تصمیمگیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی ،آموزشی و پژوهشری کشرور
در چارچوب سیاستهرای کلری نظرام محسروب مریشرود و تصرمیمات و مصروبات آن
الزماالجرا و در حکم قانون است».؛
مصوب «اهداف و سیاستها و ضواب نشر کتاب» که در بند (ب) ماد  1آن با عنروان حردود
قانونی آمده است ]...[« :مسئولین دستگاههای ذیصالح موظفاند به منظرور مقابلره برا
جوانب منفی ،حدود و ضواب قانونی نشر کتاب را که ذیالً آمده است [نک .مفاد ذیل این
عنوان در مصوب موصوف] مورد توجه قرار دهند [»]...؛
استناد به بند  0قانون اهداف و وظایف شورای عالی در تصویب «اساسنام فرهنگستان علروم
جمهوری اسالمی ایران» و استفاده از عنوان ”قانون“ در خصوص این مصوبه؛
تصویب مصوبه ای با عنوان «قانون تشکیل هیلتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آمروزش
عالی و پژوهشی».
به هر روی ،هرچند شورای عالی در مواردی ماهیت مصوبات خود را در ”حکرم قرانون“ و یرا
”قانون“ میداند ،بنابر مباحثی که پیشتر بره آنهرا پررداختیم ،نمریتروان ایرن نهراد را نهرادی
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قانونگذار دانست و بر مصوبات آن حکمِ قانون بار کرد 0.در مقابل اما میتوان به مصوباتی اشاره
کرد که شورا برخالف اعتقاد پیشگفت خود مبنی بر قانون دانستن مصوباتش ،به طرق متفراوتی،
بر قانونگذار نبودن خود تصریح کرده است؛ به عنوان مثال ،در ماد « 5آیریننامر تشرکلهرای
اسالمی دانشگاهیان» آورده است که« :هر نوع فعالیت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی تشرکلهرای
اسالمی در حدود اساسنام تشکل در داخل دانشگاه و در چارچوب ضواب و مقرررات دانشرگاه و
این آییننامه و سایر قوانین موضوع کشور مجاز است ».با مداقه در این ماده ،باید گفت که اگرر
شورا نهادی قانونگذار بود ،از عنوان ”آییننامه“ برای مصروب خرود در کنرار احالره بره ”قروانین
موضوع کشور“ استفاده نمیکرد
در نمونهای دیگر ،در ذیل بند (د) «سیاستهای فرهنگی–تبلی ی روز زن» ،یکی از مفاد ایرن
بند اینگونه تقریر یافته اسرت« :تبیرین مشرکالت حقروقی ،فرهنگری و اجتمراعی زنران و ارائر
پیشنهادهای الزم به مراکز ذیرب برای سیاستگذاری و قانونگذاری ».این بند عالوه بر اینکره
مهر تلییدی بر عدم صالحیت ”سیاستگذاری“ شوراست ،مبین عدم صرالحیت ”قرانونگرذاری“
این نهاد هم هست؛ چه اگر جز این بود ،شورا رأساً مبادرت به وضع قانون مریکررد و نیرازی بره
ارائ پیشنهاد به مراکز ذیرب نداشت.

5

تمام موارد پیشگفته در حالی است که شورا در مواردی اشاراتی در مورد احترام گذاشرتن بره
قانون داشته 1،و با این چنین موضعگیریای ،کمترین انتظاری که از این نهاد میرود آن است که
خود نیز به حدود و ث ور قانونی پایبند باشد.
 .0نهادی که دارای صالحیت قانونگذاری نیست ،به طریق اولی نمیتواند در مورد قانونی بودن یا نبودن فعالیتهرای
سایر نهادها و سازمانها اظهار نظر کند؛ اما شورای عالی در تصویب ماده واحده «اعتبار و نحو اعطای امتیاز علمی به
مجالت ،تلسیس انجمنهای علمی ،قطبهای علمی ،واحدهای پژوهشی و کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و منراظره و
آزاداندیشی در حوز علمی قم» ،خالف استدالل فوق قدم نهاده و اینگونه بیان کرده است« :مصوبات شرورای عرالی
حوز علمی قم در خصوص اعطای امتیاز علمی به مجالت علمی ،تلسیس انجمنهای علمی ]...[ ،دارای اعتبار رسمی
بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاهها و حوزههای علمیه میباشد».
 .5همچنین در ذیل فصل پنجم مصوب «سند نقش جامع علمی کشور» در بند  4از قسمت نظرام اجررا ،نظرارت و
ارزیابی و بهروز سانی این نقشه آمده است« :شورای عالی انقالب فرهنگی در صورت نیاز جهت اصالح و تصرویب
قوانین با مجلس شورای اسالمی تعامل خواهد داشت ».بنابراین ،اگر شورا خود قانونگذار بود ،نیازی به تعامرل برا
مجلس نداشت و علیالرأس به تصویب و اصالح قوانین میپرداخت.
 .1به عنوان مثال ،در بند  50از بخش (ج) مصوب «اصرول سیاسرت فرهنگری کشرور» ،یکری از اصرول سیاسرت
فرهنگی کشور را که راهنمای مسئوالن و مدیران و برنامهریزان و کارگزاران فعالیتهای فرهنگی خواهرد برود←
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 .3مقررهگذاری
در ابتدا باید گفت که ”وضع مقرره /مقررهگرذاری“ از مصرادیق عمرل اداری اسرت .از حیرث
نظری نیز معموالً گفته میشود ،هر یک از مقامات حکومتی کره صرالحیت ادار امرر عمرومی را
دارند ،دارای صالحیت وضع مقررهاند« 0.بنابراین ،وضع مقرره افزون بر وجه قاعدهگذارانره ،وجره
دومی هم دارد که همانا اداری بودن آن است 5».ماهیت عمل اداری نیز با اَعمالی گره خورده که
موضوع یا هدف از انجام آن ،حفظ نظم عمومی و انجام خدمات عمومی اسرت« .عمرل اداری در
معنای عام ،اقدامات یا تصمیمات به منظور ادار امور اداری نهادهای موجود در عرص حکومت و
ناشی از یک سازمان اداری و اجرایی است 1».عمل اداری جزء الینفک نظام اداری کشور است و
در هر سازمان و ساختار اداریای ،وجود آن مشهود و ناگزیر است .با این همه ،سؤاالت اصرلی در
این میان چنیناند )0( :آیا هر نهاد و مقامی قادر به وضع قاعده است؟ یا آنکه ( )5اساساً صالحیت
وضع مقرره بر چه مبنایی استوار است تا بتوان به واسط آن ،نهاد یرا مقرامی را صرالح بره وضرع
مقرره دانست؟
نیک میدانیم در حوز حقوق عمومی ،اصل بر عدم صالحیت است .صالحیت نیز توانایی یرا
تکلیفی است که قانونگذار بنا به مصالحی به مقامات عمومی اعطا میکند .در واقع ،زمانی که از
مفهوم صالحیت سخن به میان می آید ،الزم عقالیی آن این خواهد بود که بایرد بره صرالحیت
کارگزاران حکومتی به صورت ایجابی تصریح شده باشد 0.مهمتررین ویژگری و رکرن صرالحیت،
→اینگونه بیان کرده است« :آموزش و تشویق برای تقویت روح اجتماعی و مقدم داشتن مصالح جمعی بر منرافع
فردی ،احترام گذاشتن به قانون و نظم عمومی [ ،»]...و یا در بند  6از بخش  0همین مصوبه و در بیان مُنبّهات در
سیاست فرهنگی ،به «تشبّث به شرع برای فرار از قانون و بالعکس» اشاره کرده است.
در جایی دیگر و در بیان مهمترین شاخصهای مربو به اصول و سیاستهای عمومی دانشگاهها« ،ارتقای سرطح
فرهنگ عمومی جامعه و افزایش التزام عملی به مقررات و قوانین» را مورد تلکید قرار داده است .در این باره ،نک:
بند  1از ذیل بخش «خاتمه» در مصوب «سیاستهای راهبردی اسالمی شدن مراکز آموزشی».
 .0راسخ ،محمد ،وضع مقرره در قوۀ قضاییه ،تهران :دراک ،چاپ نخست ،0120 ،صص  61و .42
 .5همان ،ص .05
 .1موسیزاده ،پیشین ،ص .16
 .0بالوی ،مهدی و مهناز بیات کمیتکی ،دولت حقبنیاد؛ دفتر اول :تحلیل معنا و تبیین مبنا ،تهران :مجد،
چاپ نخست ،0126 ،ص .101
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قانونی بودن است؛ 0یعنی اَعمال ،اقدامات و تصمیمات مقامات عمرومی الزامراً بایرد دارای منشرل
قانونی باشد .قانون آیین اداری 5ایاالت متحد ،عالوه بر تعریف قاعردهگرذاری (= مقرررهگرذاری)،
نکت مهمی را در خصوص این قواعد ذکر میکند و آن اینکه ،قواعد 1در صورتی هماننرد قروانین
دارای قدرت تلثیر و نفوذند که منطبق با الزامات قانون و صالحیتهای تفویضی کنگره باشند 0.از
این رو ،یقیناً اصلیترین شرر صرحت عمرل اداری ،داشرتن صرالحیت اسرت 0.ایرن مسرئله در
انگلستان نیز تحت عنوان ”حاکمیت پارلمان“ منجر به برتری قانون شده است؛ به این معنرا کره
پارلمان چارچوب های کلی قواعد را برای جامعه تعیین و قرو مجریره در چرارچوب ایرن قروانین
فعالیت میکند و این قوه در درون مرزهای قانون نگه داشته میشود 6.کوتاه سخن آنکه ،در ایرن
کشور ،قانونگذار است که صالحیت قاعدهگذاری را به قرو مجریره و سرایر نهادهرای عمرومی
تفویض میکند.

4

با توجه به آنچه گفته شد ،در مورد تصمیمات شورای عرالی انقرالب فرهنگری کره در قالرب
مصوبه به تصویب میرسند ،به دلیل آنکه این مصوبات فاقد پشتوان قانونی و اعطای صالحیت از
سوی قانونگذار – چه عادی و چه اساسی– هستند و مبتنیِ بر صالحیتهای خارج از قرانون یرا
واقعیاند 8و اساساً شکل حقوقی پیدا نمیکنند ،بنابراین نمیتروان برر آنهرا نرام مقررره گرذارد و
علیاالصول فاقد اعتبار حقوقیاند؛ چه گفته شد ،وضع مقرره که از مصادیق عمرل اداری اسرت،

2

در صورتی دارای اعتبار خواهد بود که مبتنی بر صالحیت قانونی مقام واضع آن باشد .برر همرین
 .0در نظام حقوقی امریکا ،عمل فاقد مبنای قانونی ،دلیلی برای اقام دعوای غیر قانونی بودن یا خروج از صالحیت
است .در آراء قضاییِ زیر به این امر اشاره شده است:
Commonwealth of Puerto Rico v. United States, 490 F.3d 50, 59 (1st Cir. 2007); Mgmt. v.
United States, 304 F.3d 31, 44 (1st Cir. 2002).
2. Administrative Procedure Act
3. Rules
4. Garvey, T. “A Brief Overview of Rulemaking and Judicial Review”, Congressional
>Research Service, 2017, p. 1, accessible on: <www.crsreports.congress.gov

 .0برای مطالع بیشتر در این خصوص ،نک :هداوند ،مهدی ،درآمدی بر نظریۀ عمومی ترمیمپ یری عمل
اداری ،پژوهش حقوق عمومی ،0126 ،)00(08 ،صص .024-504
6. Loughlin, M. Public Law and Political Theory, Oxford: Clarendon Press, 1992, p. 145.

 .4این امر تحت عنوان قاعدهگذاری ثانویه یا تفویضی شناخته میشود.

See: Leyland, P. & G. Anthony, Text Book on Administrative Law, 7th Edition, Oxford
University Press, 2013, p. 87.
8. de facto
9 Mashaw, J. “Judicial Review of Administrative Action”, Especial 1, 2005, accessible on:
><www.bibliotecadigital.fgv.br
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اساس ،برخالف نظری که معتقد است رسیدگی دیوان عدالت اداری منجرر بره اعطرای مراهیتی
آییننامهای و مقررهای به مصوبات شورا میشود ،از نظر راقمان این سطور ،ایرن رسریدگی نره از
باب ماهیت آییننامهایِ اَعمال شورا ،که از باب عدم صالحیت است؛ 0و باید بررسی تفصریلی آن
را به پژوهشی دیگر احاله کرد.
همچنین ،برای درک بهتر این مسئله که تصمیمات شورا نمیتواند در قالب آییننامه یا مقرره
تعریف شود ،در ذیل به نحو مختصر و اجمالی به گونههای مختلف مقرره /آییننامه اشاره خواهرد
شد تا بتوان به نسبتسنجی میان آنها و مصوبات شورا پرداخت:
 )0یکی از انواع آییننامه ،آییننام اجرایی است که در تعریف آن باید گفت :مقرراتیانرد کره بره
حکم صریح یا ضمنی قانونگذار و برای تکمیل قانون وضع میشوند؛
 )5نوع دیگر ،آیین نامههای جایگزین قانون یا آیین نامههرای تفویضری هسرتند .آیریننامرههرای
تفویضی در واقع مقرراتیاند که قانونگذار با اجاز صریح خود ،تدوین آنها را به قو مجریره
واگذار کرده است .برخالف آییننامههای اجرایی قانون که تصویب آنها صرفاً بررای اجررای
قوانینی است که قو مقننه وضع کرده است ،این دسته از آییننامهها ماهیتاً ،البته نره از نظرر
شکل ،با قانون تفاوتی ندارند؛
 )1گون آخر ،آییننامههای مستقل هستند که مقامات اجرایی میتوانند به موجب اصل یکصرد و
سی و هشتم قانون اساسی ،در حدود اختیارات خود به وضع آنها اقدام کننرد .ایرن دسرته از

 .0برای بررسی نظرات مختلف پیرامون ترلثیر رسریدگی دیروان برر ایرن مصروبات ،نرک :مروالبیگی ،غالمرضرا،
صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،تهران :جنگل ،چاپ دوم ،0120 ،ص 001؛ امامی ،محمرد
و کورش استوارسنگری ،حقوق اداری ،جلد نخست ،تهران :میرزان ،چراپ نروزدهم ،0120 ،ص 018؛ مشرهدی،
علی ،قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی ،تهران :خرسندی،
چاپ نخست ،0120 ،ص .501
اجماالً باید خاطرنشان ساخت که برخی از حقوقدانان ،جهات نقض قانون ،یعنی غیرقانونی بودن عمل یرا تصرمیم
اداری ،را به شکلی و ماهوی تقسیم کرده اند و به تبع آن ،عدم صالحیت ملمور یرا مقرام اداری را در زمرر مروارد
نظارت شکلی به حساب آوردهاند که النهایه منتج به نظارت مقام قضرایی خواهرد شرد .نرک :طباطبرایی مرؤتمنی،
حقوق اداری تطبیقی ،پیشین ،ص 58؛ ویژه ،محمدرضرا ،نظاارت قضاایی دیاوان عادالت اداری بار
مقررات اجرایی ،پژوهش حقوق ،0120 ،)14(00 ،صص .081-0
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آییننامهها روشهای اجرایی قانون را تعیین نمیکنند ،بلکره بره شرکلی مسرتقل از قروانین،
رواب اجتماعی افراد را انتظام میبخشند.

0

با نگاهی دوباره به تعاریف ارائهشده در خصوص گونههای مختلف آییننامه میتوان بره ایرن
نکته پی برد که مصوبات شورا نمیتواند تحت هیچکدام از قالبهای فوق تعریف گردد؛ چه هریچ
قانونی نه اختیار وضع آییننام اجرایی و نه اختیار وضع آییننامهای به عنوان آییننام جرایگزین
قانون را به شورا اعطا نکرده است .این وضعیت در مورد آییننامههای مستقل نیز صادق است؛ به
این سبب که نه با تفسیری مضیق از این نوع آییننامهنویسی قابلیت انطباق دارد (اصرل  )018و
نه با تفسیری موسع و در قالب اصل ”اقتضاء“ یا ”تالزم“ که مبتنی بر صالحیت از پریش تعریرف
شده است ،سازگار است .در خصوص مورد اخیر ،الزم به ذکر است تا زمانی که صرالحیتی وجرود
نداشته باشد ،بحث از اعطای لوازم اعمال صالحیت نیز غیرمنطقی خواهد بود.
با وجود این ،ماد « 5قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» 5در براب لرزوم اجررای
مصوبات شورای عالی ،اینگونه مقرر نموده است« :کلی دستگاههای حکومتی که مقررات وضرع
میکنند ،از قبیل دولت ،شورای عالی انقالب فرهنگی ]...[ ،و همچنین دستگاههایی کره مقرررات
آنها لزوم اجرا دارد ،موظفاند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلرس شرورای
اسالمی ارسال دارند ».از متن ماد فوق میتوان تلویحراً چنرین برداشرت کررد کره قرانونگرذار
صالحیت وضع مقرره را برای شورا به رسمیت شناخته است و یا اینکه میتوان چنین پنداشت که
مصوبات شورا را در جایگاه آییننامه نشانده است .اما این نظر خالی از ایراد نیست؛ چرا که صرف
عنوان مقرره یا لزوم اجرا بر مصوبات شورا ،منجر به ایجاد ماهیتی مقررهای برای مصروبات ایرن
نهاد نخواهد شد و از همه مهمتر آنکه ،مقررهگذاری باید مبتنی بر برخورداری از جایگاهی قانونی
و نیز مشخص شدن حوزههای صالحیتی از سوی قانونگذار باشد.

 .0برای بررسی تعاریف ارائهشده در خصوص انواع مقررات و آییننامهها ،نک :موسیزاده ،پیشین ،صص .000-1
 .5مصوب .0182/1/50
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نتیجهگیری
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی از چند منظر غیرقابل انطباق برا عنروان ”قرانون“انرد؛
اوالً ،بنابر اصول متعدد قانون اساسی ،وضع قانون به نحو انحصاری در صالحیت مجلس شرورای
اسالمی است و ثانیاً ،با بررسی ویژگی هرای ذاتری قرانون کره از عناصرر الینفرک قرانون تلقری
میشوند ،میتوان به این مسئله تفطن یافت که مصوبات شورا با برخی از این ویژگیها ،از جملره
الزامآور بودن ،عام بودن ،امری بودن ،علنی بودن و مصوب مرجع ذیصالح بودن ،قابرل انطبراق
نیستند و تردیدی جدی در خصوص استعمال عنوان قانون بر مصوبات شورا وجود دارد .عالوه برر
این ،در حوز ”سیاستگذاری“ نیز علریرغرم آنکره مصروبات فراوانری تحرت عنروان و ماهیرت
سیاستگذاری از سوی شورا به تصویب رسیده است ،اما به دلیل عمومیت اصل حاکمیت قرانون،
امکان اعمال این عنوان بر مصوبات شورا وجود ندارد؛ چه اینکه با نگاهی بره قروانین و مقرررات
موضوعه ،تصریحی در خصوص صالحیت سیاستگذاری شورا مشاهده نمیشود .همین اصل برر
حوز ”مقررهگذاری“ نیز سایه افکنده و عالوه بر آن ،اصل عدم صالحیت که در کنه خود بیرانگر
اصل حاکمیت قانون است ،مبین عدم صالحیت قانونی شورای عالی در وضع مقرره ،آیریننامره و
هر نوع اقدام اداری است؛ مصوبات شورا از این منظر ،عالوه بر دو مرورد پریشگفتره ،برر عنروان
مقرره نیز صدق نمیکنند.
به نظر ،با توجه به پیشبینی مرجع قانونگذار و مراجع سیاستگرذار و مقرررهگرذار در نظرام
حقوقی ،در این حوزهها نیاز به مرجع دیگری که دیوانسراالری و هزینرههرای عمرومی را بسر
میدهد ،احساس نمیشود .به هر روی ،اگر شورای عالی را نهادی تصرمیمسراز بردانیم ،در کنرار
نقض استقالل کارکردی قوای سهگانه ،شاهد معضرالتی از جملره صررف منرابع ،مروازیکراری،
افزایش بوروکراسی ،بسر و توسریع اقتردارات حکومرت ،جلروگیری از مشرارکت شرهروندان در
تصمیمسازیها ،نفی نظری حکومت به نماینردگی و نقرض بسریاری دیگرر از اصرول حقروقی و
سیاستورزی در عرص حکمرانی خواهیم بود.

0

 .0برای بررسی مبسو این مسئله و حوزههایی که فعالیت شورا با فعالیت دیگر نهادهرا و مقامرات قرانونی کشرور
متداخل گردیده ،نک :زارعی ،محمدحسین ،سید محمد حسینی و محمد نجفی کلیانی ،شورای عاالی انقاالب
فرهنگی در ترازوی استقالل قوا ،مطالعات حقوقی ،0128 ،)1(00 ،صص .010-00
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فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب

 .0ادار کل امور فرهنگی و رواب عمومی مجلس شورای اسالمی ،صورت مشروح م اکرات
شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلرد  ،5تهرران :مجلرس
شورای اسالمی.0162 ،
 .5الوانی ،سید مهدی ،تصمیمگیری و تعیین خطمشی دولتی ،تهران :سرمت ،چراپ نهرم،
.0181
 .1امامی ،محمد و کورش استوارسنگری ،حقاوق اداری ،جلرد نخسرت ،تهرران :میرزان ،چراپ
نوزدهم.0120 ،

 .0بالوی ،مهدی و مهناز بیات کمیتکی ،دولت حقبنیاد؛ دفتر اول :تحلیل معناا و تبیاین
مبنا ،تهران :مجد ،چاپ نخست.0126 ،
 .0راسخ ،محمد ،بنیاد نظری اصالح نظام قانونگ اری ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی.0180 ،
 ،-------- .6وضع مقرره در قوۀ قضاییه ،تهران :دراک ،چاپ نخست.0120 ،
 .4زارعی ،محمدحسرین ،نقش کمیسیونهای داخلی در نظارت پارلمانی ،تهرران :مرکرز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چاپ نخست.0182 ،
 .8زولر ،الیزابت ،درآمدی بر حقوق عمومی ،ترجم سید مجتبی واعظی ،تهران :جاودانه ،چاپ
دوم.0120 ،
 .2شوالیه ،ژاک ،دولت پسامدرن ،ترجم سید مجتبی واعظی ،تهران :مجد ،چاپ اول.0126 ،
 .01طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری تطبیقی ،تهران :سمت.0184 ،
 ،----------------- .00حقوق اداری ،تهران :سمت ،چاپ هجدهم.0120 ،
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 .05کاتوزیان ،ناصر ،مقدمۀ علم حقوق ،تهران :شرکت سهامی انتشرار ،چراپ هفتراد و ششرم،
.0182
 .01کاسز ،سابینو ،شکلگیری حقوق اداری ،ترجم سید مجتبی واعظی ،شیراز :شهرداد ،چاپ
دوم.0126 ،
 .00کلسن ،هانس ،نظریۀ حقوقی ناب ،ترجم اسماعیل نعمتاللهی ،قم :پژوهشرگاه حروزه و
دانشگاه ،چاپ دوم.0120 ،
 .00مَتیو ،برتران ،قانون ،ترجم مجید ادیب ،تهران :میزان ،چاپ نخست.0120 ،

 .06مشهدی ،علی ،قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیاوان عادالت اداری در نظام
حقوقی کنونی ،تهران :خرسندی ،چاپ نخست.0120 ،
 .04موسیزاده ،رضا ،حقوق اداری  ،0-6تهران :میزان ،چاپ هفدهم.0120 ،
 .08موالبیگی ،غالمرضا ،صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،تهران :جنگرل،
چاپ دوم.0120 ،

 .02مهرپور ،حسین ،وظیفۀ دشاوار نظاارت بار اجارای قاانون اساسای :مجموعاۀ
مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسای
 ،0394-0364تهران :نشر ثالث ،چاپ نخست.0180 ،
 .51هاشمی ،سیدمحمد ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلرد  ،5تهرران :میرزان،
.0125
 .50هیوود ،آندره ،مفاهیم کلیدی در علم سیاست ،ترجمر حسرن سرعید کالهری و عبراس
کاردان ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ سوم.0120 ،
مقاله

 .55زارعی ،محمدحسین ،سید محمد حسینی و محمد نجفی کلیرانی ،شورای عاالی انقاالب
فرهنگی در ترازوی استقالل قوا ،مطالعات حقوقی ،0128 ،)1(00 ،صص .010-000
 .51ملکافضلی ،محسن ،جایگااه حقاوقی و نقاش مجلاس خبرگاان در جمهاوری
اسالمی ایران ،حکومت اسالمی ،0180 ،شماره  ،01صص .055-05
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 .50موحد ،محمدعلی ،نسبت میان حقوق و اخالق ،در موحد :تأمالت (در باب حقاوق و
شریعت ،تاریخ و سیاست) ،به اهتمام مینا انتظار حجت و سینا گلستانی ،تهرران :بنگراه
ترجمه و نشر کتاب پارسه ،چاپ نخست ،0122 ،صص .561-40
 .50وکیلیان ،حسن ،گونهشناسی قدرت سیاستگ اری قوای تقنینای :نظریاههاا و
دیدگاهها ،راهبرد ،0120 ،)61(50 ،صص .40-522
 .56ویژه ،محمدرضا ،نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی ،پرژوهش
حقوق عمومی ،0120 ،)14(00 ،صص .040-515
 .54هداوند ،مهدی ،درآمدی بر نظریۀ عمومی ترمیمپ یری عمل اداری ،پژوهش حقوق
عمومی ،0126 ،)00(08 ،صص .024-504
تقریر

 .58زارعی ،محمدحسین ،جزوۀ حقوق اداری تطبیقی ،تهران :دانشکد حقوق دانشگاه شهید
بهشتی ،بیتا.
پایاننامه

 .52حسینی ،سیدمحمد « ،قلمرو صرالحیت شرورای عرالی انقرالب فرهنگری و نظرارت برر آن»،
پایاننام کارشناسی ارشد حقوق عمومی؛ به راهنمایی دکترر مهنراز بیرات کمیتکری ،تهرران:
دانشگاه شهید بهشتی.0126 ،
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

« .11آییننامر انضرباطی دانشرجویان جمهروری اسرالمی ایرران» مصروب جلسر  100مرورخ:
.0140/0/51
« .10آییننام تشکلهای اسالمی دانشگاهیان» مصوب جلس  008مورخ.0148/6/2 :
« .15آییننام شورای فرهنگ عمومی» مصوب جلس  150مورخ.0145/01/50 :
« .11آییننام شورای فرهنگی و اجتماعی زنان» مصوب جلس  011مورخ.0146/0/04 :
« .10اساسنام فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران» مصوب جلس  011مورخ.0164/2/0 :
« .10اصول سیاست فرهنگی کشور» مصوب جلس  558مورخ.0140/0/51 :
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« .16اهداف ،سیاستها و ضواب نشر کتاب» مصوب جلس  002مورخ.0164/5/51 :
« .14اهداف ،سیاستها و ضواب نشر کتاب» مصوب جلس  002مورخ 0146/5/51 :و اصرالحی
جلس  661مورخ.0182/0/50 :
« .18اهمیت حفاظت اسناد ،نوارها و مشروح مذاکرات شورای عالی انقالب فرهنگی و طبقهبنردی
آن» مصوب جلس  052مورخ.0144/4/50 :
« .12جایگاه ،اهداف و وظرایف شرورای عرالی انقرالب فرهنگری» مصروب جلسر  012مرورخ:
.0146/8/51
« .01درباره احکام نهایی صادره توس هیلت مرکزی گزینش دانشجو و کمیت مرکزی انضرباطی
دانشجویان» مصوب جلس  81مورخ.0160/6/00 :
« .00سند نقش جامع علمی کشور» مصوب جلس  642مورخ.0182/0/01 :
« .05سیاسررتهررای اشررت ال زنرران در جمهرروری اسررالمی ایررران» مصرروب جلسر  588مررورخ:
.0140/0/51
« .01سیاستهای بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران» مصروب جلسر  001مرورخ:
.0180/05/51
« .00سیاسررتهررای راهبررردی اسررالمی شرردن مراکررز آموزشرری» مصرروب جلس ر  066مررورخ:
.0142/0/50
« .00سیاستهای فرهنگی–تبلی ی روز زن» مصوب جلس  010مورخ.0140/4/06 :
« .06سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی» مصوب جلس  002مورخ.0148/05/50 :
« .04قانون تشکیل هیلتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عرالی و پژوهشری» مصروب
جلس  081مورخ.0164/0/52 :
« .08ماده واحد اعتبار و نحو اعطای امتیاز علمی بره مجرالت ،تلسریس انجمرنهرای علمری،
قطبهای علمی ،واحدهای پژوهشی و کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره و آزاداندیشری
در حوز علمی قم» مصوب جلس  650مورخ.0184/1/50 :
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 «نحو تلیید صالحیت اخالقی و علمی و پرداخت حقوق اساتید و دبیران شراغل و بازنشسرته.02

 احمرد مهردوی،زبان و ادبیات فارسی که به خارج اعزام میشوند "آقایان محمرد اسرتعالمی
.0141/4/2 : مورخ502  خانم تاجماه آصفی"» مصوب جلس، محمد اسالمی،دام انی
: مورخ88  «همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی» مصوب جلس.01
.0160/4/00
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