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چالشقانون

دكترمحمدرضاناریابيانه

امامحسين)ع(: پنـج چيز است اگر در انسـان نباشد، بهـره زيادی در او 
نخـواهد بود: 1ـ عقل 2ـ  دين 3ـ  ادب 4ـ  حيا 5ـ  خوش  اخالقی.

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی 
انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )10( 

می کند:

تالطم فعاليت هاي فرهنگي 
در دانشگاه ها و سياست هاي 

ناکارآمد ارتقاي آن!؟

اش�اره:وضعمصوبهدرقوهمقننهوس�ايرمراكزومراجع
مقررهگذاردرايراندارایويژگیهایس�نتیوبهسبک
ايرانیاستوازآسيبهایمشتركیدررنجاستكهنهايتا
كارآمدیآنهارادرجامعهبامشکلمواجهساختهاست.نظر
بهاهميتفرهنگوامورفرهنگیدرآيندهكشور،»چالش
قانون«نقدوبررسیمصوباتشورایعالیانقالبفرهنگی
رادردستوركارخودقراردادهاست.دانشگاههابهعنوان
مراكزعلمیوتربيتنيرویانس�انیمتخصصومتعهددر
كشورازاهميتويژهایبرخورداراستوامورفرهنگیدر
دانشگاههادرتربيتآيندهسازانكشورنقشمهمیدارد.
ايننوش�تاربهمعرفی،نقدوبررسی»مصوبهسياستهاي
ارتقايفعاليتهايفرهنگيدردانشگاهها«میپردازدكه

هماكنونازنظرخوانندگانگرامیمیگذرد:

تحلیل
ــگاه ها بيش از  ــدد فرهنگي در دانش ــکالت متع - وجود مش
ــانی متخصص برای آينده كشور را با  پيش تامين نيروی انس

دشواری مواجه ساخته است.
ــا، ده ها و  ــگاه ه ــکالت فرهنگی درد دانش ــون مش - پيرام
ــتورالعمل و  ــون و مصوبه و آيين نامه و دس ــايد صدها قان ش
ــت وجود دارد كه از سوی تقسيم كار  ــنامه ريز و درش بخش
ملی قانونگذاری و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی تصويب 

و اجرا شده است.
ــگاه  ــکالت فرهنگی دانش ــديد مش - بدون ترديد تداوم و تش
ــانه آشکار ناكارآمدی مصوبات، واضع مصوبات و وضع  ها، نش

مصوبات سنتی به سبك ايرانی است.
ــون تداوم و  ــالب فرهنگی پيرام ــورای عالی انق ــل ش - تحلي
ــگاه ها با وجود عملکرد  ــکالت فرهنگی در دانش تشديد مش
ــورای عالی انقالب  ــت؟ دفاع ش ــورا چيس وضع قانون اين ش
ــکالت  فرهنگی از ناكارآمدی عملکرد خود پيرامون حل مش

فرهنگی دانشگاه ها چيست؟
- بر اساس كدام شواهد ميدانی و اندازه گيری كدام شاخص 
ــورای عالی  ــوان كارآمدی عملکرد ش ــی، می ت های عمليات
ــگاه ها  ــکالت فرهنگی دانش انقالب فرهنگی را پيرامون مش

اثبات كرد؟

ــين مويد اين حقيقت  ــی گذشته نگر چهار دهه پيش - بررس
ــت كه عملکرد وضع مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی  اس
ــکالت فرهنگی دانشگاه ها نيازمند نقد و بررسی  پيرامون مش

و تحول اساسی است.
معرفی مصوبه

رديف: 2
ــاي فرهنگي در  ــت هاي ارتقاي فعاليت ه ــام مصوبه: سياس ن

دانشگاه ها
شماره جلسه تصويب: 531

تاريخ تصويب: 1382/10/09
شماره ابالغ: 5630/دش

تاريخ ابالغ: 1382/11/06
شرح: 

ــورخ  ــه 531 م ــي در جلس ــالب فرهنگ ــي انق ــوراي عال ش
ــاي فعاليت هاي فرهنگي در  ــت هاي ارتق 1382/10/9 سياس

دانشگاه ها را به اين شرح تصويب كرد: 
الف ـ اصول حاكم

ــالمي و دفاع از  ــي اصول و ارزش هاي اس ــن و معرف 1- تبيي
آرمان هاي جمهوري اسالمي ايران

2- تقويت و گسترش روحيه تعهد به كشور، خدمت به مردم 
و استقالل فرهنگي

3- معرفي جامع فرهنگ و مدنيت اسالم و ايران
4- اهتمام و اولويت بخشيدن به فعاليت هاي فرهنگي ديني

5- بازشناسي و ارزيابي مواريث و سنن ديني و ملي
ــل تفکر و قدرت  ــت فرهنگي از قبي ــت عناصر مثب 6- تقوي
ــاوري، اميد به آينده، احترام به حقوق ديگران،  نقادي، خودب

نظم پذيري، وجدان كاري و احترام به قانون
ــالمي در فعاليت هاي فرهنگي  7- رعايت موازين و احکام اس

و هنري
ــراي بهره گيري مطلوب و متعادل  ــب ب 8- ايجاد زمينه مناس

فرهنگي و هنري از اوقات فراغت
ب ـ سياست ها

ــاي فرهنگي در  ــول حاكم بر فعاليت ه ــه منظور تحقق اص ب
ــت ها و جهت گيري هاي زير براي برنامه ريزي  دانشگاه سياس

و تدوين راهکارهاي اجرايي ابالغ مي گردد: 
1- اجرايي كردن سياست هاي اسالمي شدن مراكز آموزشي

ــاخص ها و حد مطلوب آن در  2- تعريف مفاهيم و تبيين ش
فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه ها

ــزي، نظارت، ارزيابي و  ــود نظام و روش هاي برنامه ري 3- بهب
ارتقاي اثربخشي فعاليت هاي فرهنگي در دانشگاه ها با تعيين 
ــتاد گسترش و تعميق اسالم در  ــطح س معيارهاي الزم در س

دانشگاه ها
ــگاه در امور  ــتقيم رئيس دانش ــئوليت مس ــد بر مس 4- تأكي

فرهنگي دانشگاه
ــب با  ــگاه متناس 5- انتخاب و انتصاب مديران فرهنگي دانش
ــور در اين مصوبه  ــت هاي مذك ــم بر اصول و سياس روح حاك
ــي آن از طريق آموزش  ــت و روش هاي علم ــود مديري و بهب

منابع انساني
ــوراي فرهنگي در برنامه ريزي،  6- تأكيد بر نقش محوري ش

نظارت و هدايت و اولويت بندي فعاليت هاي فرهنگي
ــي و جلوگيري از  ــراد فعال فرهنگ ــويق اف 7- اهتمام به تش

رفتارهاي نامتناسب با شأن و كرامت دانشگاه
8- ايجاد هماهنگي بين نهادهاي رسمي در دستگاه و دانشگاه 
در انجام فعاليت هاي فرهنگي با توجه به شرح وظايف هر يك 

از آنها و نهادينه كردن آن
ــتر از نقش تربيتي اعضاي هيأت علمي در  ــتفاده بيش 9- اس
فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه و بهره گيري از شخصيت هاي 
ــترش و  ــگاه در گس ــي، فرهنگي و ديني بيرون از دانش علم

تعميق فعاليتهاي فرهنگي
ــاركت دانشجويان در فعاليت هاي فرهنگي و  10- تقويت مش

ضابطه مند كردن كليه فعاليت هاي دانشجويي
ــاي فرهنگي، هنري و  ــاد توازن در عرصه فعاليت ه 11- ايج
ــعه فعاليت هاي دانشجويي متناسب با منابع،  اجتماعي و توس

توانايي ها و ويژگي هاي علمي هر دانشگاه
ج ـ آيين نامه ها

1- آيين نامه اجرايي سياست هاي فوق در كميته اي با ...
2- هيأت نظارت و بازرسي موظف است ...

نقد و بررسی مصوبه 
- رعايت ترتيب مفهومی مواد مصوبه

ــل در يك مصوبه، درقالب  ــرايط و موضوعات دخي عوامل، ش
يك زنجيره مرتب شده می توانند نقش آفرينی كنند. تمامی 
عوامل در يك لحظه خاص عمل نمی كنند و شايد نمی توانند 
ــده در مصوبه و ترتيب  ــرای تعيين اجزای پدي عمل كنند. ب
ــت.  ــرد آنها بايد ترتيب مداخله آنها را در مصوبه دانس عملک
عوامل، شرايط و موضوعات كه تريبات اجرايی همزمانی دارند 
ــخص می  ــته ای خاص جمع و با عنوان گذاری مش را در بس
ــازد. عملکرد مصوبات برای حداكثر تاثيرگذاری در جامعه  س
ــرای آن دارد. تغيير بدون  ــته به ترتيب ايفای نقش اج وابس
ــات، اثر آن را خنثی يا  ــده ترتيب عملکرد محتوای مصوب قاع
برعکس می نمايد. سلسله مراتب عناوين در يك متن مصوب 
در واقع صف بندی عوامل، شرايط و موضوعات دخيل در يك 
مصوبه اند كه بناست با مشركت آنها مصوبه به اهداف از پيش 

تعيين شده خود دست يابد.
- عدم وجود تنقيح مصوبات

اصوال عليرغم وجود مصوبه تنقيح مصوبات و مقررات كشور و 
ــالش های چندباره ناموفق طی چند دهه اخير تاكنون اين  ت

ــده است. البته در مفهوم تنقيح نيز هنوز  امر مهم محقق نش
بين دستگاه های مرتبط ادبيات مشترك در اين زمينه وجود 
ندارد. بنابراين با انبوهی از مصوبات تنقيح نشده نمی توان با 
ــری و روش های سنتی كاری انجام  تکيه بر حافظه ناچيز بش
ــوع نه تنها برای مردم كه برای واضعان مصوبه  داد. اين موض
ــت به نحوی كه قوه مقننه خود  ــکل نموده اس نيز ايجاد مش
ــون، چه مصوباتی تصويب  ــی داند كه در موضوعات گوناگ نم
نموده است. با عدم وجود تنقيح مصوبات، روابط مصوبات در 

كليات و جزييات با هم مشخص نيست. 
- شتابزدگی و بی توجهی در تدوين پيش نويس مصوبه

ــش نويس لوايح  ــتابزدگی در تدوين كنندگان پي موضوع ش
رواج بيشتری دارد. افراد گوناگون با سطح تحصيالت و ميزان 
آگاهی متفاوت پيرامون نگارش مصوبه احتمال بروز خطا در 
ــه را افزايش می دهدا. با توجه به  ــگارش پيش نويس مصوب ن
ــفتگی زبان  ــدد مراكز و مراجع وضع مصوبه در ايران، آش تع

معيار در وضع مصوبه دور از انتظار نيست!
ــان از تصميم  ــودن اطالعات موجود برای اطمين ــی ب - ناكاف

گيری قاطع وضع مصوبه
ــت كه تصميم گيری  پيچيدگی امور اجتماعی به گونه ای اس
ــته به اطالعات دقيقی است كه دارای  های قاطع در آن وابس
ــوال در تدوين و تصويب  ــت. معم دو جنبه نظری و عملی اس
ــباتی وجود  ــدود قابل اطمينانی از خطای محاس مصوبات ح
ــی مصوبه، خطای محاسباتی  دارد كه در حين اجرای آزمايش
ــد. اجرای آزمايشی فرصت مغتنمی  به حداقل ممکن می رس
برای تکميل شناخت مصوبات است كه در گذر زمان و حين 

اجرای آن بدست می آيد.
- بازی زبانی و زبان بازی در تصويب مصوبات

استفاده نادرست و بازی با كلمات در وضع مصوبه قطعا كاری 
ناپسند است كه واضعان مصوبه، مردم و مجريان مصوبه از آن 
ــتفاده از جمالت عام و كلی نسخ نوعی  آسيب می بينند. اس
يا ضمنی، بدعتی ناگوار در وضع مصوبه ايران است كه واضع 
ــه با رهانيدن خود از تعيين تکليف رابطه مصوبه جديد  مصوب
ــخ را به دست افراد غيرمتخصص  با مصوبات قبلی، انجام نس
ــپارند كه محصول آن بروز سرنوشت ناگوار از مصوبه و  می س

وضع مصوبه در جامعه است.
ــي به مثابه تامين  ــتيبانی مصوبه از اخالق و خيرعموم - پش

منافع همگانی
ــه معنای تامين  ــالق و خير عمومی ب ــدف مصوبه ارائه اخ ه
منافع همگانی است. اساسا مصوبه ای كه در آن تامين منافع 
ــت چرا  ــد دارای هويت قانونی نيس عمومی منظور نظر نباش
ــفه مصوبه و وضع مصوبه است.  كه تامين منافع همگان، فلس
ــبك ايرانی نه تنها منافع  ــنتی به س مصوبه و وضع مصوبه س
ــت بلکه با بروز و تشديد مشکالت  عمومی را تامين نکرده اس
ــت. در مصوبه و  ــی مردم، منافع آنان را ضايع كرده اس زندگ

ــنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت  وضع مصوبه س
ــه و وضع مصوبه در  ــارز ناتوانی مصوب ــانه ب زندگی مردم نش
ــدف مصوبه و وضع مصوبه  ــن منافع عمومی به عنوان ه تامي
ــت. ميزان پشتيبانی اين مصوبه از اخالق و خيرعمومي به  اس

مثابه تامين منافع همگانی محل پرسش و ابهام است!
- الزام آوری مصوبه به مثابه غيرقابل دور زدن مصوبه

ــم پيرامون مصوبه و  ــگ های مخرب و مزاح ــرده فرهن در خ
وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، مصوبه و واضعان مصوبه 
ــواره در صددند كه  ــودجويان هم ــتند. س قابل دور زدن هس
ــا به اهداف و  ــد و از پس دور زدن آنه ــات را دور بزنن مصوب
ــت يابند. هدف اين دست از افراد يا گروه ها  مقاصد خود دس
از اجرای مصوبه، اجرای دور زدن يا دور خوردن مصوبه است 
ــه منافع آنان را تامين می كند. هنگامی يك مصوبه دارای  ك
ويژگی الزام آوری است كه همگان بدانند كه قابليت دور زدن 
ــنتی به  ــه وجود ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه س آن مصوب
سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم نشانه دور 
ــه به عنوان ويژگی  ــوردن مصوبه و وضع مصوب زدن و دور خ
ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است. از ميزان الزام آوری مصوبه 

در دانشگاه ها گزارشی در دست نيست.
ــخگويی مصوبه به نيازهاي جامعه به مثابه نيازمحوری  - پاس

مصوبه
ــخگوي نيازهاي جامعه به معنای  ــه و وضع مصوبه پاس مصوب
نيازمحوری مصوبه به عنوان ويژگی های عرضی است. مصوبه 
ــه خوبی عمل نمايد كه دقيقا  ــی می تواند در جامعه ب هنگام
مطابق با نيازهای جامعه تصويب و اجرا شود. قانونی كه مورد 
ــد در واقع مصوبه نيست و هويت خود را در  نياز جامعه نباش
مصوبه نماها و شبه مصوبه ها می يابد. نيازمحوری در تمامی 
مراحل وضع مصوبه و اجرا حضور دارد و اساس همه انديشه و 
عمل واضعان مصوبه در وضع مصوبه است. در مصوبه و وضع 
مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی 
ــانه عدم نيازمحوری مصوبه به عنوان ويژگی عرضی  مردم نش
مصوبه است. از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی و دستگاه 
های مسئول در خصوص اثربخشی اين مصوبه در دانشگاه ها، 

گزارش عملکرد مشخصی منتشر نشده است.
- پشتيبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه حق عمومی

ــاس نظريه حق به مثابه نفع، آن چيزی كه موجب می  بر اس
ــا و مصونيت ها را  ــدرت ها، آزادی ه ــود مصوبه ادعاها، ق ش
ــد  ــميت بشناس به عنوان يك حق برای فرد يا افرادی به رس
ــت. در جای جای  ــود يا منفعت برای آنان اس تضمين يك س
ــخن گفته شده است. در مصوبه و  قرآن كريم از حق مردم س
ــنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت  وضع مصوبه س
ــانه عدم منافع عمومی بر اساس نظريه حق  زندگی مردم نش
است. پشتيبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه حق عمومی 

در دانشگاه ها قابل راستی آزمايی است.
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