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بر اسللاس دسللتور رهبر معظم انقاب اسللامي حضرت آيت ا... خامنه اي 
مدظله العالي مبني بر تجديد نظر در اساسللنامه شوراي نمايندگان و دفاتر 
آنها در دانشللگاهها )موضللوع مصوبه شللماره 1368/دش مورخ 28/04/69 
شللوراي عالي انقاب فرهنگي و اصاحيه هاي آن( و ايجاد سازمان جديدي 
براي تحقق اهداف مورد نظر معظم له نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 

دانشگاهها بااين اهداف، وظايف و سازمان تشكيل مي شود: 
مللاده1- نللهللاد نمايندگي مقام معظللم رهبري در دانشللگاهها كه دراين 

اساسللنامه اختصاراً نهاد نمايندگي ناميده مي شللود نهادي است كه زيرنظر 
معظم له در كليه دانشللگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح 

در اساسنامه مي پردازد
ماده 2- اهداف: 

1- توسللعه و تعميق آگاهيها و عايق اسللامي دانشجويان و دانشگاهيان و 
تبيين ارزشهاي اسامي

2- ايجاد و گسللترش فضاي معنوي واسللامي در دانشگاهها و رشد فضايل 
اخاقي در دانشگاهيان

3- رشد بينش سياسي در محيط دانشگاه
4- حمايت و هدايت فكري تشكلهاي دانشجويي و دانشگاهي

5- حاكميت بخشلليدن به ارزشهاي اسللامي و انقابي در سطوح اجرايي و 
علمي

6- مقابللله با ترويللج عقايد و افكارانحرافي و هجللوم فرهنگي و تقويت روح 
خودباوري و استقال فكري

7- تقويت پيوند حوزه و دانشگاه
ماده 3- وظايف: 

1- تبيين مسايل سياسللي، اجتماعي و فرهنگي ازطريق برگزاري جلسات، 
سخنراني و بحث و مناظره، نشرمقاالت وجزوات و مانند آن

2- انجللام دادن مسللووليتهاي روحانيللت و در محيط دانشللگاه مانند اقامه 
جماعت و برپايي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعايراسامي 

و مراسم ديني
3- اجراي برنامه هاي آموزشللي، پژوهشللي وتربيتي درزمينه علوم و معارف 

اسامي از قبيل: 
برگزاري گردهماهي ها و نشسللت هاي تخصصي، جلسات پاسخ به سواالت، 

نشر مقاالت و جزوات و فعاليت هاي فوق برنامه و مانندآن
4- حضور فعال در ميان دانشللجويان و دانشللگاهيان به منظور راهنمايي و 

ارشاد فكري و اخاقي و پاسخگويي به مسائل شرعي
5- هدايت تشللكلها و نهادها و حركت هاي اسامي دانشجويي و دانشگاهي 

و تقويت فعاليتهاي اسامي در دانشگاه
6- مطالعه وبررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايش هاي فرهنگي و سياسي 
در محيط دانشللگاه و علل ضعفها و نارسللاييها براي دستيابي به راه حلهاي 

مناسب
7- بسط فرهنگ امربه معروف ونهي از منكر و اقامه نماز در دانشگاهها

8- همكاري با نهادها و مراكز حوزه اي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي 
تقويت پيوند حوزه و دانشگاه

9- گزينللش علمللي و عمومللي اسللتادان دروس معارف اسللامي ونظارت 
بركيفيت ارائه آن دروس وارزيابي عملكردآن

10- تائيد رئيس پيشللنهادي گروه معارف اسللامي قبل ازمعرفي به رئيس 
دانشگاه

11- نظللارت بررعايللت موازين اسللامي وارزشللهاي انقللاب در اموراداره 
دانشگاهها، تشللكلها و فعاليتهاي فرهنگي وسياسي-اجتماعي مراكز هنري 

و ورزشي وخوابگاههاي دانشگاهي ونيز نشريات داخلي دانشگاه
12- بررسللي مقررات، آيين نامه ها وبخشللنامه هاي راجع به امورفرهنگي 
درمراكز آموزش عالي وموسسللات وابسته از نظر انطباق بامعيارها وارزشهاي 

اسامي وانقاب اسامي
13- حمايت از نيروهاي متخصص ومتعهد دردانشگاه

14- اعللام نظر كتبي درباره خافهاي بين متون جزوات درسللي ومباحث 

راجع به مباني ارزشللها وديدگاههاي ديني واسللامي از طرف دفتر مركزي 
نهاد، به مسووالن ذي ربط براي اصاح

تبصره 1: درمواردي كه اجراي بندهاي اين ماده نياز به حضور مسوول نهاد 
دريكي از شوراها، هيأتها ياكميته هاي وزارتخانه، دانشگاه يادانشكده داشته 

باشد ازوي براي شركت درجلسه دعوت خواهد شد. 
تبصره 2: به منظور اجراي وظايف ناشي از اين ماده، صورت جلسات شوراها 

وهياتها وكميته هاي تبصره 1 به اطاع مسوول نهاد مي رسد. 
تبصره 3: مسللوول نهاد درهر دانشللگاه نظرها وتذكللرات خودرادرهريك از 
موارد براي بررسللي واقدام الزم كتباً به رئيس يامسللئوالن دانشگاه يامركز 
آمللوزش عالي اعام مي دارد، درصورت عللدم موافقت ياعدم اعتنا، مو ضوع 
به شوراي نمايندگان احاله ميشود تا باحضور طرفين بررسي وتصميم نهايي 

اتخاذشود
15- عضويللت نماينده اي نهاد درشللوراي عالي برنامه ريللزي ونماينده اي 
درهيات نظارت وبازرسللي شللوراي عالي انقاب فرهنگي، اين دو نماينده به 
پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شوراي عالي انقاب فرهنگي انتخاب خواهند 

شد
ماده 4- اركان نهاد نمايندگي عبارتنداز: 
1- شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري

2- رياست نهاد
3- دفاتر نمايندگان دردانشگاهها

ماده 5- شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري عاليترين مرجع سياستگذاري 
نهاداست و اعضاي آن رارهبرمعظم انقاب اسامي منصوب مي كنند

ماده 6- رئيس نهاد برترين مسللوول اجرايي نهاد اسللت وباپيشنهاد شوراي 
نمايندگان توسط مقام معظم رهبري براي مدت سه سال تعيين مي شود. 
ماده 7- مسللوول دفتر نمايندگي دردانشگاه مسللووليت اداره دفتر واجراي 
وظايللف نهللاد درحيطلله دانشللگاه رابرعهللده دارد وزيرنظللر رئيللس نهاد 
ودرچهارچللوب برنامه هاو آيين نامه هاي اباغ شللده ازسللوي وي فعاليت 

مي كند
ماده8- نصب وعزل مسللووالن دفاتر نمايندگي در دانشگاهها پس ازمشورت 
بارئيس دانشللگاه به پيشنهاد رئيس نهاد وتصويب شوراي نمايندگان وحكم 

رئيس شورا صورت مي گيرد
ماده 9- وظايف شوراي نمايندگان: 

1- تصويب سياسللتها وخط مشللي ها، نمودار تشللكياتي وشللرح وظايف 
قسمتها

2- پيشنهاد رئيس نهاد به مقام معظم رهبري
3- تصويللب برنامه وتهيلله وتنظيم بودجه وترازنامه سللاالنه وارائه آن براي 

تصويب به مراجع ذي صاحيت
4- نظارت برحسن اجراي مصوبات شوراي نمايندگان وعملكرد آنها

5- نصب وعزل مسووالن دفاتر نمايندگان دردانشگاه ياامضاي رئيس شوراي 
نمايندگان پس از پيشنهادرئيس دانشگاه

6- تصويللب تشللكيات دفاتر نمايندگي ومحدوده وظايف شللعب وابسللته 
درچهارچوب اساسنامه

ماده 10- وظايف واختيارات رئيس نهاد: 
1- اداره كليه امور نهاد درچهارچوب اساسنامه ومقررات

2- اجراي مصوبات شوراي نمايندگان
3- نظارت برحسللن اجراي وظايف دفاتر وواحدها وفعاليتهاي جاري نهاد و 

دانشگاه هاوپيگيري اشكات وتخلفات احتمالي
4- پيشللنهاد برنامه محتوايي و طرحهاي اجرايي براي تصويب در شللوراي 

نمايندگان
5- تهيه واباغ آيين نامه ها وبخشللنامه ها، به دفاتر نمايندگي دردانشگاهها 

براي انجام وظايف محول
6- پيشنهاد نصب وعزل مسئوالن دفاتر دردانشگاهها پس از مشورت بارئيس 

دانشگاه درهرمورد به شوراي نمايندگان براي صدورحكم
7- تهيه سياسللتها، خط مشي ها، نمودار تشكياتي و شرح وظايف قسمتها 

و ارائه به شوراي نمايندگان براي تصويب
8- تهيه و تدوين برنامه، بودجه وترازنامه سللاالنه و 

ارائه به شورا
9- نصب و عزل معاونان و مسئوالن داخلي نهاد

10- تشللكيل شللورايي از صاحللب نظللران حوزه و 
دانشللگاه به منظور بررسللي طرحهللا و برنامه هاي 

محتوايي نهاد
11- جللذب و تربيت فضللاي روحاني براي تصدي 

مسئوليت ها درنهاد نمايندگي
تبصره: با تصويب شللوراي نماينللدگان، رئيس نهاد 
مي تواند برخي از وظايف دفاتر نمايندگي را به طور 

متمركز اجراكند
ماده 11- هيات رئيسلله دانشللگاه با حضور مسئول 
دفتر نمايندگي نسبت به هرگونه پشتيباني و تامين 

نيازها ي دفتر اعم از نيروي انساني و فضا و تجهيزات در چهارچوب امكانات 
دانشگاه، تصميم گيري و اقدام مي كند

ماده 12- بودجه نهاد همه سللاله در رديف مسللتقل دربودجه كل كشللور 
پيللش بيني مي شللود و دفتر نمايندگي مي تواند عللاوه بر اعتباراتي كه از 
نهاد نمايندگي دريافت مي كند، از بودجه اي كه دررديف راجع به مسللائل 

فرهنگي، همه ساله در بودجه دانشگاه منظور مي شود استفاده كند
تبصره: اجراي اين اساسللنامه براي دانشللگاههاي غيردولتي موكول به تهيه 
متمم جداگانه اي براي اين قبيل موسسات و تصويب درشوراي عالي انقاب 

فرهنگي خواهد بود.
اين اساسنامه در 12 ماده و 5 تبصره در تاريخ 03/12/72 به تصويب شوراي 

عالي انقاب فرهنگي رسيد.

نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات شللورای عالی انقاب فرهنگی از نظر 18 مولفه بشرح زير مورد نقد 

و بررسی قرار گرفته است:
دامنلله اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسللخ نوعی، تغييرات، آيين 
نگارش، تكراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذيری، آگاهی 
عمومی، كاسللتی ها، اهداف، ويژگی های ذاتللی، ويژگی های عرضی، منابع 

تقنينی، استانداردهای تقنينی و منافع عمومی
- محدود بودن زمان كاربرد مصوبه در بازه زمانی خاص

اجرای دايمی مصوبات وابسللته به تصميم گيری های قاطعی اسللت كه اگر 
مبتنی بر داده های نادرسللت يا با احتمال خطا همراه باشد می تواند آثار و 
نتايللج ناگواری در جامعه بر جای بگذارد. قيد زمانی در مصوبات آزمايشللی 
موجب می شود تا بررسی های تكميلی در زمان اجرای آزمايشی انجام شود 
و در صورت تاييد يا عدم تاييد مصوبه برای دايمی شللدن آن تصميم گيری 

مناسب انجام شود و از اين طريق آثار ناگوار تداوم نيايد.
- ترويج بی اعتبارسازی بدون ضابطه مصوبات

اين دسللت نسللخ های نوعللی در واقع بسللياری از مصوبات را خواسللته يا 
ناخواسته، با دليل و بی دليل از درجه اعتبار ساقط می كند كه برای اين بی 
اعتبارسللازی نيازی هم به مسللتندات قاطع قانونی جز جمات كلی و مبهم 
نيست. انتساب نسخ های نوعی به ساير مصوبات كار دشواری نيست زيرا نوع 

نسخ صريح و شفاف نيست و بصورات ضمنی انجام می شود. 
- وضع مصوبه مبتا به آلزايمر!

نسللخ نوعی يا ضمنی مصوبات، بی اعتبارسازی مصوبات سابق التصويب اند 

كه نام و نشللانی آنها در انبوه مصوبات كشللور گم شده است و جزء مصوبات 
مفقوداالثر محسللوب می شللوند ولی وجود دارند. ولی به جهت اينكه واضع 
مصوبه احتمال وجود مصوبات مغاير را در مجموعه مصوبات كشور در زمان 
ماضی می دهد از طريق نسخ نوعی بصورت كوركورانه آنها را از درجه اعتبار 
سللاقط می نمايد. واضع مصوبه با فراموشللی وقايع گذشته دور و نسبتا دور 
مواجه شللده اسللت و صرفا وقايعللی چند در حاظه نزديللك را به خاطر می 

آورد.
- دريغ از آرشيو موضوعی كامل مصوبات

سللال هاست كه از تنقيح مصوبات كشللور سخن گفته شده و می شود ولی 
دريغ از عملياتی شللدن آن كه ظاهرا به اين زودی ها محقق نخواهد شللد. 
تا رسلليدن به تنقيح نهايی مصوبات، شايد استفاده از آرشيو مصوبات بتواند 
برخی از مشللكات ناشللی از نسللخ نوعی مصوبات را بر طرف نمايد. آرشيو 
موضوعی كارآمد بايد از سطح عناوين و اسامی مصوبات عبور نمايد و سطح 

كاربری را در مقياس مواد و تبصره ها در اختيار قرار دهد.
- تداخل در صاحيت وضع مصوبه و ورود هركدام به حيطه صاحيت ديگري

يكی از آسلليب های ناگوار در انجام وضع مصوبه مللوازی، تداخل وظايف و 
اختيللارات مربوط به مراكللز و مراجع متعدد وضع مصوبه اسللت. با تداخل 
وظايللف و تحليل هللای متفاوت، جامعه شللاهد بروز اختللاف نظر، تفاوت 
ديدگاه و انواع و اقسام برداشت های تفسيری از مصوبه و وضع مصوبه است. 
تداخل وظايف ناشللی از ناهماهنگی دسللتگاه ها و نهادهای مختلف تقنينی 
در امر وضع مصوبه اسللت. اهداف، سياست ها و برنامه های متفاوت در كنار 
گوناگونللی روش هللای تقنينی از علل بروز تداخللل در مراكز مختلف وضع 

مصوبه كشور است.
- همنشينی زمانی و مكانی مصوبه )زمان مندی و مكان مندی مصوبه(

مصوبللات عاوه بللر زمان مندی دارای ويژگی مكان مندی نيز هسللتند. در 
تحليل معمولی، هر مصوبه برای جغرافيای خاص تصويب و اجرا می شللود. 
بلله عبارت ديگر مكان ظرف جغرافيايی اجرای مصوبات اسللت. اما به لحاظ 
فلسللفی مكان مندی مصوبات و پديدها به دارابودن ساختار اجتماعی برای 
اجراسللت. ساختار اجتماعی است كه متولی اجرای كاركرد در جامعه است. 
همنشللينی زمان و مكان در پديده هاست كه جايگاه )جای به معنای مكان 
و گاه به معنای زمان( هر پديده و مصوبه را معين می سللازد. سرنوشللت هر 
پديده وابسته به جايگاه آن در جامعه است البته به لحاظ فلسفی و نه تحليل 
معمولی آن. پيشبردن وضعيت مصوبات به لحاظ فلسفی تا فرا رسيدن زمان 
طايی آن از حوصله اين نوشللتار خارج است. از اين رو به تحليل سطحی و 

دم دستی آن بسنده می شود.
پشللتيبانی مصوبه از اخاق و خيرعمومي بلله مثابه همدلی و   -

همكاری برای پيشرفت
مصوبلله و وضع مصوبلله با هدف اخللاق و خيرعمومي به مثابلله همدلی و 
همكاری برای پيشللرفت تصويب و اجرا می شللود. در وضع مصوبه سللنتی 
به سللبك ايرانی، اخاق و خير عمومی به معنللای همدلی و همكاری برای 
پيشرفت نيسللت بلكه با تشديد مشللكات در زندگی مردم زمينه هر گونه 
همدلللی و همكاری از بين می رود. ناكامی و كينه ورزی بر روابط اجتماعی 
سايه افكنده و راه پيشرفت و تعالی جامعه را مسدود می نمايد. مصوبه بايد 
مركللز همدلی و همكاری و موجب پيشللرفت مادی و معنوی جامعه باشللد 
كه نيسللت! در مصوبه و وضع مصوبه سللنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشكات زندگی مردم نشانه عدم وجود همدلی و همكاری برای پيشرفت به 

عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- الزام آوری مصوبه به مثابه غيرقابل برداشت و تفسيرهای سليقه ای

معموال الزام آوری مصوبات از طريق برداشت ها و تفسيرهای سليقه ای، آسيب 
پذير است. رواج برداشت ها و تفسيرهای سليقه ای، برای خدشه دار كردن الزام 
آوری مصوبات بكار می رود. سودجويان از مصوبات برای رهايی از هر گونه الزام 
آوری مصوبات در گام نخست برای مبارزه با قانونگرايی به ترويج برداشت ها و 
تفسيرهای سليقه ای می پردازند و می كوشند كه الزام آوری اجرای مصوبات 
را به لحاظ ماهيتی و محتوايی با تشكيك مواج كنند كه در برخی از اين دست 
اقدامات به غيرفعال شده مصوبات در جامعه منتهی 
می شللوند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك 
ايرانی، بروز و تشللديد مشكات زندگی مردم نشانه 
رواج برداشللت و تفسيرهای سللليقه ای از مصوبه به 

عنوان ويژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انعللكاس نظر اكثريللت در مصوبه به مثابه اعتقاد 

به مشاركت مردم
انعكاس نظر اكثريت به معنای اعتقاد به مشللاركت 
مردم از ويژگللی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه 
اسللت. نظللر اكثريت در واقللع پشللتوانه اجتماعی 
مصوبه اسللت كه تبعيت پذيللری از آن را تضمين 
می كند. بدون شللك هر مصوبه فقط با مشللاركت 
همه جانبه مردم قادر اسللت مفاد خود را اجرا كند 
و به دستاوردهای پيش بينی شده خود دست يابد. 
اساسا مصوبه و واضع مصوبه بيش از همه می دانند كه اكسير مشاركت مردم 
در سللازندگی جامعه از طريق مصوبه چه نقش گرانبهايی دارد. در مصوبه و 
وضع مصوبه سللنتی به سبك ايرانی، بروز و تشللديد مشكات زندگی مردم 

نشانه عدم اعتقاد به مشاركت مردم به عنوان ويژگی عرضی مصوبه است.
- پشتيبانی دين از مصوبه به مثابه مطابق احكام شرع بودن مصوبه

مصوبه و وضع مصوبه كه برگرفته شللده از منابع دينی باشللد يعنی مطابق و 
منطبق با احكام شرع مقدس باشد. به عبارت ديگر در تقسيم كار ملی شامل 
مراحل تدوين، تصويب، تاييد، اباغ، اجرا، نظارت و تفسير دارای توانايی الزم 
برای تطبيق مصوبه با منابع دينی است. تطبيق مصوبه در هر مرحله از وضع 
مصوبه بجز شورای نگهبان با منابع دينی كار بسيار دشواری است كه از توانايی 
وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی خارج است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكات زندگی مردم نشانه عدم تطابق مصوبه 

با احكام شرع به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضع مصوبه مستقيم )عدم تفويض( به مثابه تمركز در وضع مصوبه

واضع مصوبه مسللتقيم )عدم تفويض( به معنای تمركز در وضع مصوبه يكی 
از اصول وضع مصوبه است.در برخی از موارد واگذاری امر مقررات گذاری به 
دسللتگاه يا نهاد ديگر سپرده می شود كه صاحيت كامل در وضع مصوبه را 
ندارد و مصوبه دچار افت كيفی می شللود. شايسته است كه تقسيم كار ملی 
بر طيق مصوبه اساسی وظايف و اختيارات خود به ديگری واگذار ننمايند. در 
مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكات زندگی 
مردم نشللانه عدم واضع مصوبهي مستقيم )عدم تفويض( به مثابه تمركز در 

وضع مصوبه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- پشتيبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه وجود عقانيت در وضع مصوبه

مهم ترين چالش از اين نوع در مورد واضع مصوبه ايران، شيوه و كيفيت وضع 
مصوبه باشد، موضوعی كه نيازمند تحقيقات مفصلی در باب عقانيت و تقنين 
است. فقدان يا نقصان عقانيت زبانی، غايی و ابزاری در وضع مصوبه معضلی 
است كه ادراک منسجم و آگاهانه را به عنوان اساس وضع مصوبه مطلوب از 
واضع مصوبه سلب می كند و نتيجه آن تورم و تكثر مصوباتی می شود كه به 
لحاظ كيفی ضعيللف، از نظر محتوايی معارض و از منظر غايی فاقد مقصد و 
آرمانی مشترک است. مصوبه و وضع مصوبه تراز تامين حداكثر منافع عمومی 
محتاج عقانيت قدرتمند است كه بتواند با تعيين نسبت بين منابع عمومی با 
منافع عمومی مشللكات عديده زندگی مردم را حل نمايد. در مصوبه و وضع 
مصوبه سللنتی به سبك ايرانی، بروز و تشللديد مشكات زندگی مردم نشانه 

عدم وجود منافع عمومی به مثابه وجود عقانيت در وضع مصوبه است.
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»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )99( میکند

مصوبه اساسنامه نهاد 
نمايندگان مقام معظم رهبری 

در دانشگاه ها

سال هاست که از تنقیح مصوبات 
کشور سخن گفته شده و می شود 
ول���ی دری���غ از عملیات���ی ش���دن آن 
ک���ه ظاهرا به ای���ن زودی ها محقق 
نخواهد ش���د. تا رس���یدن به تنقیح 
نهای���ی مصوبات، ش���اید اس���تفاده 
از آرش���یو مصوب���ات بتوان���د برخ���ی 
از مش���کالت ناش���ی از نسخ نوعی 

مصوبات را بر طرف نماید

 اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت 
بس���یاری برخوردار اس���ت. وضع مصوب���ه در حوزه فرهن���گ و امور 
فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران با شورای عالی انقالب فرهنگی 
اس���ت ک���ه طی چند ده���ه فعالیت خ���ود مصوبات فراوانی داش���ته 
است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار 
در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب 
های مش���ترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با 
مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی 
در آینده کش���ور، »چالش قانون« نقد و بررس���ی مصوبات شورای 
عالی انقالب فرهنگی را در دس���تور کار خود قرار داده اس���ت. این 
نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه اساسنامه نهاد نمايندگان 
مقام معظم رهبري در دانشگاهها می پردازد که هم اکنون از نظر 

خوانندگان گرامی می گذرد:


