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 چکیده:

هویت مادی ی  هبدانیم در مقابل تمدن که شاکل ها هویت معنوی ملتی  هاگر فرهنگ را بنمای
و تمایزات فرهنگی مانند آداب و  ها باید اذعان نمود که ایرانیان از دیرباز دارای برتری است ها ملت

ی ها و حفظ و گسترش این فرهنگ از دغدغه اند رسوم، گویش، ادبیات، هنر، پوشش و ... بوده
حساسیت تاریخی  توان پاسخی به میایران نیز  می همیشگی ایرانیان بوده است و انقالب اسال

انجام امور فرهنگی به ای  ایران نهادهای گسترده و پراکنده میلذا در جمهوری اسال دانست.
-ی فرهنگی غیر هماهنگ میها گیری حجم وسیعی از فعالیتپردازند که در نتیجه باعث شکل می

فرهنگی لزوم نظارت یکپارچه بر این نهادها را مسجل نموده ی ها این گسستگی فعالیت باشیم.
و شورای عالی انقالب  می فرهنگ یعنی مجلس شورای اسال یها فعالیت برظر است. نهادهای نا

تا به یک نظام نظارتی فرهنگی  اند ساختاری نتوانسته ی حقوقی وها به دالیل ضعف فرهنگی
نهادی با ثبات، فراجناحی، تخصصی، نبود  می این ناکا دالیلترین که مهم یکپارچه دست یابند.

اجرا و نظارت در امر گذاری، ، قانونگذاری  سیاستتفکیک عدم در امر نظارت فرهنگی و مستقل
ا در این مقاله سعی شده با تعریف دقیق از یک دستگاه نظارتی فرهنگی کارآمد لذ باشد. میفرهنگ 

به تحلیل نهادهای نظارتی موجود در امر فرهنگ در کشور پرداخته و با شناخت نقاط ضعف فعلی 
 .بپردازیمبه ارائه راهکارهایی جهت دستیابی به نظام مطلوب نظارت فرهنگی در کشور 
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 مقدمه
که نام ایران  ای گونهه هملت ایران از هزاران سال پیش دارای عالیق عمیق فرهنگی بوده است ب

شناسی پیدا  و کمتر ایران در تاریخ فرهنگ جهانی به ثبت رسیده است ملل پیشتازعنوان یکی از  به

نداشته ای  شود که درباره فرهنگ و هویت ایرانی مطالعه کرده باشد و به این قدمت اشاره می
عامل برجستگی و درخشش  ایرانی در کلیه اعصار نیز فرهنگ غنی .(4 :3111محمدی،  )خوانباشد

که بعد از پذیرش دین اسالم توسط ایرانیان، نه تنها فرهنگ  ای گونه ایران در جهان بوده است، به
اسالم باعث شکوفایی بیشتر فرهنگ ایرانی و  دین ایرانی از بین نرفت بلکه با درآمیختن در

 3گشت.به دین اسالم ای  گسترش بیشتر اسالم گردید و باعث خدمات گسترده
ام میالدی 72ترین رخدادها در قرن عنوان یکی از مهم به 3132ایران در بهمن  می انقالب اسال  

نارضایتی مردم نسبت به  ،اصلی آن عواملباشد که یکی از  میگوناگونی  عواملو  ابعاددارای 
که دین، اعتقادات و نظام باورها، خود از ی فرهنگی رژیم پهلوی بود. از آنجاییها سیاست

پس از  (372:انقالبی فرهنگی بود )گودرزی میشک انقالب اسالبیباشد  میی فرهنگی ها مؤلفه
ی آن ها الزم بود که همه ارکان و اجزای این نظام مطابق با آرمان اسالمی، گیری نظامشکل

با این نظام هماهنگ باشد، مجموعه  بایست میکه  میی مهها . از جمله بخشساماندهی گردد
ایران، نهادهای  میلذا به تبع ماهیت انقالب اسال .(23: 3113 )مخبر دزفولی، فرهنگ کشور بود

و  هادها به کلی منحل اعالم گردیدندگردیدند بعضی از نای  ی گستردهها رگونیگفرهنگی دچار د
این تغییرات جوابگوی  با این همه. با تغییراتی حفظ گردیدند ی فرهنگینهادها ی ازقسمت دیگر

نهادهای  امه کار نهادهای فرهنگی موجود،بر ادنیازهای فرهنگی انقالب نبود لذا عالوه
سیس فرهنگی نیز برای پاسخگویی به نیازهای انقالبی شروع به کار نمودند، که هر یک أجدیدالت

بیشتر مردم و مسئولین به امر  پرداختند. همچنین با توجه میخاصی به انجام وظایف  ارگانیذیل 
نسبت به فرهنگ نشان دادند و ای  ویژهویژه غیرفرهنگی نیز اهتمام  فرهنگ، نهادهای با کار

ی گوناگون فرهنگی از ها شاهد فعالیت امروز در نتیجه .ی فرهنگی خویش را افزودندها فعالیت
ای،  ی سلیقهها صمیم گیریت دلیل باشیم که گه گاه به میطرف نهادهای فرهنگی یا غیرفرهنگی 

و نقشه جامعه گذاری  سیاستوجود  و عدم نظارت یکپارچه و مداوم تعدد نهادهای فرهنگی، عدم
 کشور در فعالیت فرهنگ کاری و خالءی فرهنگی متناقض، گاه موازیها ... شاهد فعالیتفرهنگی

 باشیم. می

                                                      
  اثر شهید مرتضی مطهری. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران  3
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ی فرهنگی کلیه نهادها ها فعالیتی فرهنگی که ضمن رصد ها لذا وجود دستگاهی ناظر بر فعالیت
ی فرهنگی ها ی فرهنگی نظام، نقاط ضعف و یا انحراف فعالیتها و نظارت بر حسن انجام سیاست

باشد. اگرچه شورای عالی  مینماید امری الزم گذاری  سیاست در عرصه کالن باز و را شناسایی
ر عهده دارد اما ضعف در عنوان نهاد عالی فرهنگی کشور این وظایف را بانقالب فرهنگی به

ضمانت اجراهای نظارت شورای عالی انقالب فرهنگی باعث گردیده است تا تحقق هماهنگی 
 محقق نگردد. ایران عمالً میفرهنگی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسال

فرهنگی در نظام حقوق  گوناگوندنبال بررسی حقوقی نظارت بر نهادهای در این مقاله به    
 راهباشیم تا با بررسی نقاط قوت و ضعف آن به ارائه پیشنهاد و  میایران  میاساسی جمهوری اسال

 .بپردازیمدر جهت ارتقاء فرهنگ کشور  رکا
 

 ایران مینهادهای فرهنگی در نظام جمهوری اسال
 1تعریف فرهنگ

 پرداختبایست به مداقه در مفهوم و تعریف فرهنگ  مینهادهای فرهنگی ابتدا بهتر  شناختبرای 
 باشند. میو نظارت بر آن جامع و مانع کدام مفاهیم  "نهادهای فرهنگی"عبارت  معلوم گرددتا 

معنی تعلیم و تربیت است )حاشیه ه ب در مقابل کلمه فرهنگ آمده است: "فرهنگ دهخدا"در     
آموزش  )برهان(. است که علم و دانش و ادب باشدنج معنی فرهه تصحیح دکتر معین(. به برهان ب

 لغات فارسی را نیز گویند. کتاب ها وتربیت. امور مربوط به مدارس و آموزشگاهو پرورش. تعلیم
 .( 771و  772 :3143دهخدا، 

ذیل لغت فرهنگ ذکر شده است: مجموعه معارف و آثار و  "کامل فرهنگ فارسی"در کتاب     
، واژگان زبان، ادبیات، دین و عقاید، صنایع، ها مآثر و ویژه مواریث تاریخ هر ملت شامل: دانش

و آداب و رسوم و طرز معاشرت، شیوه آموزش و  ها ، فلکلور، آیینسازی شهرسبک معماری و 
و همچنین ی موسیقی و موضوعات نقاشی و دیگر هنرها ها پرورش و روش زندگی، طرز آهنگ

 دیگر مظاهر زندگی ایشان.  میخوی و نوع پوشاک و خوراک و تما و ی خلقها ویژگی
او آن  ه انسان است ودشناسی آفری فرهنگ از دیدگاه انسان :آمده است "یشه نواند فرهنگ"در     

 ترین مشخصه انسان است. ترکفرهنگ مش کند.زیستی به پسینیان خود منتقل می را از طریق غیر
 ( 211 :3123پور، )انصاف

                                                      
1- culture 
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پدیده کلی  -3 چنین تعریف گشته است: واژه فرهنگ این "فرهنگ بزرگ سخن"همچنین در     
تجربه تاریخی اقوام شکل  یشه، هنر و شیوه زندگی که در طیاند از آداب، رسوم،ای  پیچیده

 ی فردی درباره هنر،ها از آگاهیای  مجموعه -7ی بعدی است ها گیرد و قابل انتقال به نسل می
ادب  -1آموزد  میکه کسی برای ارتقای فکری و تربیتی خود  ها آنادبیات، علم، سیاست و مانند 

عقل و خرد  -6 علم و معرفت -3)منسوخ(  وزارت آموزش و پرورش -4شعور یا تربیت اجتماعی 
 .(3142، 3146: 3113 ،ی) انورتدبیر و چاره  -2

، تربیت و نیکوییگونه تعریف شده است:  این را واژه فرهنگ "فرهنگ ناظم االطباء )نفیسی("در 
و پرورش و بزرگی و عظمت و بزرگواری و فضیلت، وقار و شکوهمندی، دانش و حکمت و هنر 

جلد ، 3141، یسی)نف علم و معرفت و علم فقه و شریعت و کتابی که محتوی لغات فارسی باشد
 .(7332: چهارم

در روشن شناسانه از فرهنگ ارائه نموده است که  تحلیلی جامعه دشناسی آکسفور فرهنگ جامعه    
در علوم اجتماعی، فرهنگ هر آن چیزی : نماید میکمک نمودن حوزه و تعریف جدید فرهنگ 

کاربرد رایج  که درشود، حال آن میاست که در جامعه بشری به شکل اجتماعی و نه طبیعی منتقل 
شود. به این ترتیب، فرهنگ اصطالحی عام است که در مورد ابعاد نمادین  میه هنر توجه آن تنها ب

شناختی اجتماعی از فرهنگ تا حد ی انسانها برداشت رود. میکار و یادگیری شده جامعه بشری به
ای  به مجموعهاو در این تعریف  است. 3123از آن در سال  3زیادی مبتنی بر تعریف ادوارد تایلور

: 3111)گردن مارشال،  کنداز شناخت، باور، هنر، اخالقیات، حقوق و عرف اشاره میآموخته شده 
741 ،743) 
گونه تعریف نموده است:  را این فرهنگ در سند فرهنگی کشور، فرهنگ شورای عالی انقالب    

ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار و دیرپا است از عقاید و باورهای اساسی، ارزشای  نظام واره
دهد و هویت آن را و نمادها و مصنوعات که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می

 7سازد. می
یشه، اند  فرهنگ آن عناصر غیرمادی است که حاصل ،آید میگونه که از تعاریف فوق بر همان     

ی طوالنی زیست مشترک ها در طی سال بشریی  هجامع زیست مشترک، باورها و عقاید هر
... نظام آموزشی و تربیتی که در زبان و ادبیات، دین و آئین، پوشش و گویش، هنر ، باشد می بشری

                                                      
1. Edward Taylor  

  3137نقشه مهندسی فرهنگی کشور، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ،  .7
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در این  کند. میکوشد و به نسل بعد منتقل  میکند و هر ملتی در حفظ و اعتالی آن  میبروز 
 .دانستملت  هر 3"معنوی هویت"ی  هکنندنمایان توان به نوعی فرهنگ را  میتعریف 

 
 تعریف نهاد فرهنگی

ونی چه ی دولتی، خصوصی، تعاها ارگان ها نهادها سازمانی  هکلیبا توجه به تعریف فوق از فرهنگ 
وظایف آن سازمان به  توجهی ازقابلاصلی آن یا قسمت ی  هویژ که کار در داخل یا خارج از کشور،
مانند  نامیم. بعضی از نهادهای فرهنگی میداشته باشد را نهاد فرهنگی مسائل فرهنگی اختصاص 

پردازند. بعضی از  میصورت تخصصی به مسائل زبان و ادبیات به فرهنگستان زبان و ادب فارسی
صورت تخصصی به مسائل دینی و مذهبی به  میمانند سازمان تبلیغات اسال نهادهای فرهنگی

 و پردازند می صورت تخصصی به امور هنریبه مانند حوزه هنری بعضی از نهادها زند وپردا می
ی  هویژه عام در زمین کارفرهنگ دارند و ی  همسئولیت عام در زمین ی فرهنگیاز نهادها تعدادی
وزارت فرهنگ و ارشاد  "در این زمینه .امور فرهنگی را بر عهده دارنداجرای  وگذاری  سیاست
فرهنگ  یهایران در زمین  مینظام جمهوری اسال  میرس هایمسئول اجرای سیاست ،اسالمی

و محدود فراگیر بوده   میبرای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالهمچنین این مسئولیت  7".است میعمو
هایی که از  های فرهنگی و تبلیغی دولتی و همچنین دستگاهدستگاه ،باشد میبه داخل کشور ن

 میشرط هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالکنند به  امکانات و کمک دولت استفاده می
نیز شورای عالی انقالب گذاری  سیاستدر زمینه  1توانند در خارج از کشور به فعالیت بپردازند. می 

 در کلیه امور فرهنگی را بر عهده دارد.گذاری  سیاستفرهنگی وظیفه عام 
 میاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسال "سسات فرهنگیؤم"نهادهای خصوصی نیز که در قالب     

در پردازند نیز  میی مردم نهاد به فعالیت فرهنگی ها صورت سازمانهگیرند یا ب می فعالیت مجوز 
 شوند. میچارچوب نهادهای فرهنگی محسوب 

انجام وظایف فرهنگی به  ،ندنیستفرهنگی  آنها چنین بسیاری از نهادهایی که کارویژه اصلیهم
صورت  در دیگر امور اجتماعی شگیرانه و بنادین فرهنگپینقش پردازند. که این امر با توجه به  می
رای پیشگیری از و سیاسی ب میبسیاری از نهادهای امنیتی، انتظابه همین دلیل است که  گیرد. می

توجهی از بودجه و فعالیت خود را صرف ی سیاسی قسمت قابلها وقوع جرم و جلوگیری از هجمه

                                                      
1. Spiritual Identity 

  7قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ماده  . 7
  7ماده  7تبصره قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  . 1
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ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی،   میجمهوری اسال  مینمایند. نیروی انتظا میامور فرهنگی 
 باشد، مینباشند که اگر چه وظیفه اصلی آنان فرهنگی  میا سازمان حج و زیارت از این دست نهاده

ابزار  از ق اهداف، پیشگیری از وقوع جرایم و حصول بهترین نتیجهبرای تسهیل در تحقاما 
قانون اساسنامه  31در این باره ماده  نمایند. میاستفاده  وظایف خویش مکمل عنوانبه فرهنگ

ربط در های ذیهمکاری با سازمان" 3163ایران مصوب تیر   میجمهوری اسال مینیروی انتظا
منظورکاهش جرایم و تخلفات و تسهیل وظایف های فرهنگی الزم به جهت ایجاد و توسعه زمینه

 شمارد. میایران بر میجمهوری اسال  میرا از وظایف نیروی انتظا 3" محوله
به انجام امور فرهنگی پردازند که تعدادی از این ای  ی گستردهها با این توصیف نهادها و سازمان   

 پردازند. میصورت تبعی به امور فرهنگی نهادها وظیفه اصلی فرهنگی دارند و بعضی دیگر نیز به
پردازند  میبه فعالیت   میفرهنگی غیردولتی نیز که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالسسات ؤم

 افزاید. میبه گستردگی این نهادها 
 

 نظارت بر نهادهای فرهنگی
نظارت به معنای عام، عبارت از قرار دادن یک جریان و عمل ممتد و یا تدریجی الحصول در 

در ویژه همفهوم خاص آن که در سازمان اداری کشور و باز و معرض شهود است، لکن در اند چشم
 رود، عبارت است از مراقبت انجام یک عمل در راستای ضوابط، اهداف و میکار هحقوق اداری ب

عایت همه مقررات به نتیجه یا نتایج مطلوب خود تا ضمن ری از پیشی تعیین شده ها مشیخط
ی الزم نظارتی را داشته باشد ها کارفرهنگ نیز باید سازولذا امر  (14: 3111 ،یزنجان دی)عم برسد.

 تا به نتایج مطلوب ناشی از آن در جامعه دست یابیم.
 

 ی نظارت فرهنگیها ویژگی
نظارت نسبت اهمیت فرهنگ، و به تبع آن فعالیت نهادهای متنوع و پراکنده فرهنگی  با توجه به

نظارت صحیح باشد، لذا در صورت عدم میاز اهمیت باالیی برخوردار  ها به این نهادها و عملکرد آن
 ناپذیری بر هویت فرهنگی کشور وارد خواهد شد.ی جبرانها رهنگی زیانبر عملکرد نهادهای ف

ریزی فرهنگی ی متولی امر فرهنگ از مشکالت بغرنج برنامهها هماهنگی میان دستگاهعدم
 یستبا می "نظارت فرهنگی"همچنین  "نهادهای ناظر فرهنگی" (6: 3116 ،ی)نگهدار باشد می

                                                      
  قانون اساسنامه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران . 3
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از قبل  اهداف باعث تحقق اهداف فرهنگی گردند و از دور شدن از که باشندیی ها دارای ویژگی
ی نظارت فرهنگی ها لذا در این قسمت به بررسی ویژگی جلوگیری نماید. تعیین شده فرهنگی

 پردازیم. می
 بودن تخصصی -1

 :فرمایند میامام خمینی)ره( در این باره  .باشد میلذا تابعی از آن باشد  مینظارت از شعب حکومت 
که در باشد. چنان چون حکومت اسالم حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین الزم مى"

مقامى داشته روایت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و 
 .(41 :3113)ره(،ینی)امام خم ".باشند، چنین علمى ضرورت دارد

فرهنگ متخصص باشد. ی  هبایست خود در زمین میپردازد  مینهادی که به نظارت فرهنگی لذا     
. اگر چه ممکن است در باشد میبا نظارت مالی، اداری، حقوقی و ... متفاوت نظارت فرهنگی 

فرهنگی نسبت به مسائل غیرفرهنگی نیز نظارت گردد و تخلفات مالی و اداری نظارت بر نهادهای 
آزمایی انجام صحیح نظر است راستینظارت فرهنگی مورداما آنچه در  ،نیز در این نهادها رخ دهد

ی مصوب نهاد فرهنگی هاگذاری سیاستعدم انحراف از ی  هی فرهنگی و محاسبها فعالیت
باشد. لذا نهاد ناظر  میمسائل فرهنگی و تسلط کافی نسبت به  که نیازمند شناخت ،باشد می

 فرهنگی باشد.ی  هبایست خود متشکل از افراد خبر میفرهنگی 
 دارای ضمانت اجرای موثر و بازدارنده -2

اثرات مخرب جبران ناپذیر بر  ،توسط نهادهای فرهنگی اشتباهات فرهنگی ارتکاب از آنجایی که
لذا نهاد  3ستیقابل جبران ن یراحتبه یاشتباهات فرهنگو  تمامیت معنوی و هویتی آحاد ملت دارد

در جهت جلوگیری از اقدامات ثر، فوری و بازدارنده ؤبایست دارای ابزارهای م میناظر فرهنگی 
رو با توجه به اصل سلسله مراتب در نظام حقوق اساسی اشتباه و تخلفات فرهنگی باشند. از این

در هرم قدرت سیاسی برخوردار باشد و بایست از جایگاه باالیی  مینهاد عالی ناظر فرهنگی 
ی از تخلفات فرهنگی و نیز جلوگیرگذار اقتدارات الزم قانونی و حقوقی را در جهت نهمچنین قانو

ضمانت  معموالً متخلف را برای نهاد ناظر در نظر بگیرد.ضمانت اجراهای مناسب در جهت تنبیه 
مجازات متخلفین با کیفرهای قانون مثل حبس و  -3شود:  میی زیر اعمال ها اجرا و اجبار به شیوه

اجبار مستقیم به ترک یا انجام عملی مانند اخراج غاصب و الزام بدهکار به پرداخت دین  -7اعدام 

                                                      
  71/4/3131مقام معظم رهبری  .3
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 دی)عم جریمه مالی -3جبران ضرر مالی ناشی از تخلف قانون  -4ابطال عمل مخالف قانون  -1
 (67و  63 :3121 ،یزنجان

 عدم اختالط نهاد اجرا و نظارتض در نظارت و یمحت -3
که قرار باشد نهاد اجرا باشد. زیرا در صورتی میحقوقی عدم جمع نهاد مجری و ناظر از مسلمات 

بر اینکه احتمال تبانی را در انجام فرایند نظارت باال کننده خود بر عملکرد خود نظارت کند عالوه
 خاصیتبرد و نظارت را از مفهوم و  خواهدمنصفانه را از بین طرفانه و برد، امکان نظارت بی می

نهاد مجری بر اینکه خود بایست عالوه می. لذا نهاد ناظر فرهنگی نماید میاصلی خود خالی 
اشتغال داشته باشد تا بتواند با گذاری  سیاستبه امور نظارتی و  صرفاًبایست  میفرهنگی نباشد، 

 رض ورزی مسائل فرهنگی را رصد نماید.لکرد فرهنگی و بدور از سونگری و غبر عماشراف کامل 
 ثبات در نهاد ناظر فرهنگی  -4

حاکم ای  ثبات و دوری از تغییرات پیاپی دورهبایست از  میمنبعث از فلسفه نظارت، نهادهای ناظر 
آورد. نگری این نهادها خللی وارد بر کالنکه تغییرات نتواند ای  بر نهادهای سیاسی باشند. به گونه

صورت هو بی نظارتی خود را در فرایند زمان ها بتواند شاخصه نهاد ناظر این ثباتی  هدر سای تا
 نسازد. شان را متغیری نظارتیها شاخصهد. و تغییر در نهادها نراهبردی محک بزن

 
 انواع نظارت بر نهادهای فرهنگی

عمده نظارت بر نهادهای فرهنگی وجود  رراه کاایران دو  میدر نظام حقوق اساسی جمهوری اسال
شورای عالی انقالب فرهنگی ای  هفرا قواول نظارت پارلمانی و راه کار دوم نظارت  رراه کادارد. 

 پردازیم. می رراه کاباشد که به بررسی این دو  می
 یفرهنگ نهادهای نظارت پارلمانی بر -الف

باشد.  میبر سایر نهادها  مجلسنظارت  ،ی پارلمانیها در نظام رایجی نظارتی ها راهکار یکی از
 باشد و میایران، در بیان روابط قوا، متمایل به نظام پارلمانی  میاصول قانون اساسی جمهوری اسال

، اقتدار و نفوذ قوه مقننه بر قوه مجریه را به نماید میی همکاری قوا را فراهم ها که زمینهضمن آن
که به بررسی این اختیارات و  (336: 7، ج3113 ،ی)هاشم سازد میگیری نمایان نحو چشم

 پردازیم. میکارآمدی الزم آن 
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 ارشادوزیر  از ال و استیضاحؤس -1
قانون  13و  11طبق اصول از طریق نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه  میمجلس شورای اسال

تواند بر رئیس جمهور و وزرا از طریق انجام سوال و استیضاح  می ایران میاساسی جمهوری اسال
 میی فرهنگی جمهوری اسالها که دستگاه اصلی مجری سیاستنظارت نماید. با توجه به این

کارهای ال و استیضاح وزیر ارشاد از راهؤ، ابزار سباشد می  میایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسال 
توانند نسبت به عملکرد  میمجلس باشد. همچنین نمایندگان  میفرهنگ  جریان ثر نظارتی برؤم

  میی وزیر ارشاد اسالها و صالحیتسایر نهادهای فرهنگی قوه مجریه که خارج از اختیارات 
ی و گردشگری یا کلیت سیاست فرهنگی قوه مجریه از رئیس باشد مانند سازمان میراث فرهنگ می

قوه  رزیر نظاز نهادهای فرهنگی  البته این نظارت صرفاً ال یا استیضاح به عمل آورند.ؤجمهور س
 جامعی کاریراهرج از قوه مجریه خانهادهای فرهنگی ی  هآید و با توجه به گستر میعمل مجریه به

با  باشد که معموالً مینظارتی سیاسی  ،ال و استیضاحؤسباشد. همچنین  میبرای نظارت ن
خصوص استیضاح که هب .دارد ءرو است و حالت استثناهی منفی از حسن تعامل قوا روبها برداشت

ثر و عملی در ؤدهد؛ لذا ابزاری م میجز در موارد خاص رخ ن ،دارد نیز ترینت اجرای قویضما
 باشد. مینظارت فرهنگی نراستای 

 تحقیق و تفحص از نهادهای فرهنگی -2
حق تحقیق و  ،ایران مجلس شورای اسالمی  میقانون اساسی جمهوری اسال 26طبق اصل 

تحقیق و سازوکار ی حقوقی جهان نیز ها همچنین در سایر نظام. تفحص در تمام امور کشور را دارد
قانون اساسی اسپانیا  26قانون اساسی ایتالیا و اصل  27عنوان مثال در اصل تفحص وجود دارد به

لذا  (336 :7، ج3113 ،یشمها ) بینی گشته استنظارت پارلمان از طریق تحقیق و تفحص پیش
فرهنگی نهادهای   میتواند بر تما میالذکر با توجه به اطالق اصل فوق میمجلس شورای اسال
پیرامون اگر چه شورای محترم نگهبان  تحقیق و تفحص نظارت داشته باشد.کشور از طریق انجام 

رهبری را از عداد تحقیق و تفحص مجلس  رزیر نظی ها دستگاه ،نامه سابق مجلسآئین 331ماده 
یید زد. اما مقام أخارج نمود و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر نظر شورای نگهبان مهر ت

رهبری را  رزیر نظی ها تحقیق و تفحص مجلس از دستگاهی  هاجازمعظم رهبری با حکم حکومتی 
نامه داخلی قانون آئین 331با اصالح ماده در نتیجه مجمع تشخیص مصلحت نظام  3صادر نمودند.

                                                      
 مجمع االسالم والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی دامت برکاته با سالم و تحیت و تشکر از بسم اهلل الرحمن الرحیم جناب حجت .3

ی آن مجمع  مقتضی است در مصوبه نظام بخاطر اعمال دقت الزم و پایبندی شایسته به رعایت مجاری قانونی، تشخیص مصلحت
 .محترم تجدید نظر شود
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نامه قانون آئین 734ماده  2تبصره میانه را انتخاب نمود، ای  نظریه  میسابق مجلس شورای اسال
هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری  در مورد دستگاه: دارد میاشعار   میداخلی مجلس شورای اسال

لذا نمایندگان مجلس  .دارد وجود مجلس توسط تفحص و تحقیق امکان له هستند با اذن معظم
شورای عالی مانند زیرنظر مقام معظم رهبری توانند بر نهادهای فرهنگی  می  میشورای اسال

نظر مقام معظم رهبری که  تحتو نهادهای   میاسالانقالب فرهنگی، سازمان تبلیغات 
با اجازه مقام   مینیروی انتظاو  مینمایند مانند سپاه پاسداران انقالب اسال میی فرهنگی ها فعالیت

 رهبری تحقیق و تفحص نمایند.
ر چه تحقیق و تفحص از نهادهای فرهنگی اختیاری فراگیر برای مجلس اما باید توجه داشت اگ    

نامه داخلی با توجه به سیاق مواد قانون آئین باشد اما ماهیت تحقیق و تفحص می  میاسال شورای
بیشتر برای تخلفات مالی، اداری و  بینی نموده استکه لزوم دسترسی نمایندگان به اسناد را پیش

 . باشد میسیاسی مناسب 
 ،یو اصالن نی)پرو یستبرخوردار ن ثریؤماقدامات کمیسیون مزبور از ضمانت اجرای همچنین    

ضمانت اجرای تحقیق زیرا  ،باشد میگونه ضمانت اجرا برای امور فرهنگی فاقد هیچ و (741 :3133
 صحیح اجرایکه عدمباشد درحالی میارسال به دادگاه در موارد کشف جرم یا و تفحص 

انگاری نشده است. و یا ارسال به دیوان محاسبات کشور در قانون جرمی فرهنگی ها سیاست
باشد نه فرهنگی و تحقیق و تفحص از نهادهای  میسب موارد مالی باشد که آن نیز بیشتر منا می

 نماید. میاین نهادها را روشن  تخلفات مالی ،ها گذاری سیاستاز تخلف در  فرهنگی بیشتر
در نهادهای فرهنگی غالبا با نتایج مثبت و عینی  نظارت از طریق تحقیق و تفحص مجلس لذا    
نظارتی راهبردی در حوزه فرهنگ استفاده عنوان یک ابزار توان از آن به میو ن باشد میه ناهمر

 نمود.
 

 قانون اساسی 09کمیسیون اصل 
ی  هکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قو هر"ام قانون اساسی، 32بر اساس اصل 

مجلس  عرضه کند. میبه مجلس شورای اسال کتباًتوان شکایت خود را  میقضاییه داشته باشد، 
قوه موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به 

مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب 
این نظارت  "نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند. نتیجه را اعالم
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 ل،ی)ساعد وک گذارد می ها داشته و اثر روانی بر جامعه و ارشادی بر دستگاه سیاسیی  هبیشتر جنب
3112 :127) 

باشد. افزون  میقانون اساسی کلیه قوای سه گانه  32اصل  نکمیسیونظارت  شمولی  هگستر    
رئیس جمهور "دارد  میقانون اساسی که مقرر  331توان از مفهوم اصل  میرسد  میبر این، به نظر 

و مفهوم  "شود بر عهده دارد میبه رهبری مربوط  ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً
بر عهده  یماًوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقاعمال ق"مبنی بر اینکه  62اصل 

که شهروندان  چنین استفاده کرد "ستا اررهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وز
شکایت  32زیر نظر رهبری قرار دارد نزد کمیسیون اصل  توانند نسبت به اموری که مستقیماً می

 .(13 :3111)راسخ،  کنند.
شکایت اشخاص محدود به روش و طرز دارد  میگونه که اصل نود ام قانون اساسی اشعار مانه    

 32از سیاق اصل  مستفاد ، که عبارتی بسیار مبهم است. اما3کار مجلس یا دو قوه دیگر است
ی، نظارت کمیسیون بر نهادها نسبت قانون اساس 32قانون نحوه اجرای اصل قانون اساسی و نیز 

 مینظام حقوقی جمهوری اسالکه تخلفات فرهنگی در حالیباشد در میبه جرایم ارتکابی آنان 
گذار برای نظارت کمیسیون در مواردی که عنوان مثال قانون. بهاند انگاری نگشتهایران جرم 

با سیاق نظارت  حق داشتن بازرس را داده است کهشکایت نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد 
م قانون ا اصل نود قانون نحوه اجرای" 1ماده  . همچنین7فرهنگی همخوانی الزم را ندارد

 لیاز قب میعمو یها رسانه"دارد:  میاشعار  مزبورضمانت اجرای نظارت کمیسیون پیرامون  "اساسی
را که مربوط به عموم باشد و  یگزارشات اعالن به لیدر صورت تما ها و روزنامه مایصدا و س

به اطالع  یریو تفس رییبدون هر نوع تغ کند می اعالم مجلس بونیتر از طریقاصل نود  ونیسیکم
الزم و  یپس از بررس ونیسیکم"الذکر آمده است: قانون فوق 3و در تبصره ماده  ".عامه برسانند

. دادگاه مکلف است دینما  میخارج از نوبت را  ییقضای دگیرس یاحراز تخلف از دادگاه صالح تقاضا
رسد ضمانت اجرای این  می. لذا به نظر اطالع دهد ونیسیکم را به جهیحکم نت از صدورپس 

قدرت پارلمان بر نهادهای متخلف فشار الزم را دارد تا با استفاده از ای  رسانهی  هنظارت بیشتر جنب
به دادگاه صالح شکایت برد و  قیم از متخلفصورت مستتواند خود به میوارد آورد زیرا فرد شاکی 

اشد. البته باید ب مییسیون کم در خارج نوبت بودن رسیدگی دعاوی اصل نودتنها تفاوت شکایت 

                                                      
  3قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ماده  . 3
  1همان، ماده  . 7



031  44 ش ،30زمستان  ،0س  های انقالب اسالمي،فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

 

، زیرا نهاد آمبودزمان نوعی باشد می 3متذکر شد این ضمانت اجرا ناشی از ماهیت نهاد آمبودزمان
به   میگیرد و به افکار عمو میحل اختالف بهره  غیر قضاییی ها ثیر است و از راهأدستگاه نفوذ و ت

فلذا آمبودزمان در  .(761 :3113 ،ی)عباس کند می تکیهویژه از طریق انتشار گزارش فعالیت خود 
کند بلکه شکایت و اختالفات بین شهروندان و دولت را از  میهیچ موردی اقدام به صدور حکم ن

موضوع به قبل از ارجاع  ونماید  میطرقی انعطاف پذیر، سریع و صرفه جویانه حل و فصل 
 ی)موسو را بطور کدخدامنشانه بر طرف کند کند دعوینهادهای قضایی ذی صالح تالش می

 .(772: 3133فضل اهلل، فصل، 
یی است از ها دارای ویژگیقانون اساسی  32در مجموع مباحث فوق نظارت در کمیسیون اصل     

افکار هدف قرار دادن در انجام وظایف نهادها،  قانونی صریح و یا جرم لزوم وجود تخلفقبیل 
که  ضمانت اجرای مستقیم، غیر بازدارنده بودن، کدخدا منشانه بودن برخورداری ازعمومی، عدم

عنوان ابزاری مناسب در جهت نظارت راهبردی نهادهای فرهنگی بهباعث عدم مناسبت آن 
 باشد. می

 
 ایرادات نظارت پارلمانی بر نهادهای فرهنگی

ی ته دارای نکات قواگر چ گونه در باال توضیح رفت نظارت پارلمانی بر نهادهای فرهنگیهمان
بسنده نمودن به این نظارت فرایند نظام فرهنگی را دچار دارای نقاط ضعفی است که  باشد اما می

 نماییم: مینماید که در ذیل به آن اشاره  میمشکالتی 
 بودن پارلمانای  دوره -1

ی نمایندگی مجلس شورای ها دورهایران  میقانون اساسی جمهوری اسالام 61 طبق اصل
دوره گونه که در باال اشاره رفت منقطع بودن و کوتاه بودن همانباشد. لذا  میساله  4 میاسال

با نمایندگانی  اند الزم در امر نظارت را پیدا کردهی  هکه تجرب که باعث تغییر نمایندگان نمایندگی
را از مجلس امکان نظارت راهبردی و فراگیر ، که غالبا برای بار اول تجربه نمایندگی را دارند

 گیرد. می  میشورای اسال
 

                                                      
1. Ombudsman 
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 سالیق سیاسیاعمال  -2
همواره باعث ی سیاسی ها بندیجنبه سیاسی دارد. لذا جناح مینظارت مجلس شورای اسال

ر جهت ی سیاسی قرار گیرند و ابزارهای نظارتی دها بازیدست خوشگردند بسیاری از امور  می
پوشی و گاه موارد صحیح را تخلف محسوب چشممین نظر اکثریت مجلس گاه از موارد تخلف أت

مین اهداف نظارت در امور زیربنایی مانند فرهنگ أنظارت پارلمانی قادر به تصرف  نمایند. لذا
 باشد. مین

 فراگیر نبودن صالحیت نظارت -3
 ال، صرفاًؤترین ابزار نظارتی مجلس یعنی استیضاح و سگونه که در باال توضیح داده شد مهمهمان

. همچنین اختیار تحقیق ثر مصون هستندؤگیرد و سایر نهادها از این نظارت ماز کابینه صورت می
مقام معظم رهبری با اجازه ایشان قابل  رزیر نظباشد و نهادهای  میو تفحص از نهادها نیز عام ن

پارلمان فرهنگی، اختیارات نظارتی ت رنظاباشند. لذا با توجه به لزوم یکپارچه بودن  میبازرسی 
 باشد. میکافی برای رسیدن به اهداف نظارت کارآمد فرهنگی ن

 ثر نبودن نظارتؤم -4
داشته و جز در مورد ای  رسانهی  هر جنبدر نظارت از نهادها بیشت میاسالاختیارات مجلس شورای 

ای  رسانهبار باشد( قدرت بازدارندگی ندارد. اگر چه  میکه دارای حوزه محدود به کابینه ) استیضاح
باشد اما برای حوزه فرهنگ که نیازمند اقدامات بازدارنده فوری و  مینظارت مجلس امری مثبت 

 باشد. می دناکارآمثر است ؤم
ران ابزارهای ای  میلذا با توجه به توصیفات فوق اگر چه نظام حقوق اساسی جمهوری اسال    

ال و استیضاح برای ؤس، 32توجهی از قبیل تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نظارتی قابل
برای نظارت بر امر فرهنگ اگر چه مفید بینی نموده است اما این ابزارها نمایندگان مجلس پیش
بودن مجلس این ضعف را ای  دورهباشند. که البته ساختار سیاسی و  میاما ناکارآمد و ناکافی 

 تشدید نموده است.
 
 شورای عالی انقالب فرهنگینظارت  -ب
ای  فرا قوه ایران، نظارت  میدر نظام حقوق اساسی جمهوری اسالدیگر نظارت بر فرهنگ  رکاراه
که طبق . نهادی انقالبی پذیرد میصورت شورای عالی انقالب فرهنگی  باشد که از طریقمی

 ،یدری)ح تشکیل یافته است  میو اصول انقالب اسال ها دستور امام)ره( و با هدف صیانت از آرمان
مقام معظم رهبری به انجام وظایف  رزیرنظ مستقیماً جمهور،و به ریاست رئیس (14 :3111
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باشد  میبوده و در حکم قانون   میمصوبات آن شورا برابر مصوبات مجلس شورای اسال .پردازد می
عدالت اداری صالحیت رسیدگی به مصوبات . و دیوان رسد میبه چاپ  میرسی  هو در روزنام

 نداناحقوقحتی به نظر برخی از  (423 :3113)مهرپور،  شورای عالی انقالب فرهنگی را ندارد
ی که به مثابه ارزش مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی از قانون باالتر و هم ردیف قوانین

 ارگانیک الح به آن قوانینطبه اص وشوند  میتدبیری برای اجرای قانون اساسی و تکمیل آن تلقی 
گذاری شورا تشکیک نبر این صالحیت عام و قانو نداناحقوقالبته بعضی از  .دانند می گویند،می

است و امر   میگذاری منحصرا در صالحیت مجلس شورای اسالنموده و معتقدند امر قانون

)مهر پور،  موازین قانون اساسی انطباق نداردگذاری از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی با  قانون

 و در حکم فهم ردیاما رویه حقوقی جاری کشور جایگاه مصوبات شورا را  (717و 713 :3114
حقیقی و حقوقی اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی متشکل از اعضای  داند.قانون عادی می

عنوان اعضای به نهادهای بزرگ فرهنگی و برخی از وزرا رؤسای، عضویت سران قوا .باشد می
جایگاه این نهاد  اهمیتعنوان عضو حقیقی باعث به همچنین مقامات عالی رتبه کشور ،حقوقی

 .گردیده است
و   میعل یابینظارت و ارز هیأتباشد:  میشورای عالی انقالب فرهنگی دارای دو بازوی نظارتی     

ی فرهنگی ها ویژه که هر یک به قسمتی از کار مینظارت و ارزیابی فرهنگی و عل هیأت ی وفرهنگ
نماید در این قسمت به تحلیل حقوقی نظارت این دو بازوی نظارتی شورای عالی  مینظارت 

 پردازیم. میانقالب فرهنگی 
 نظارت و بازرسی هیأت -1

نظارت بر اجرای مصوبات را شورای عالی انقالب فرهنگی از همان ابتدای تشکیل، سازوکار 
تصویب نمود. این « شورای عالی انقالب فرهنگی هیأت نظارت و بازرسی»طراحی و در قالب 

منظور  شورای عالی انقالب فرهنگی و به 33/4/64مورخ  71ی  ى جلسه هیأت، براساس مصوبه
ه در طی مراقبت از جریان صحیح و سالم انقالب فرهنگی و رسیدگی به مسائل و مشکالتی ک

نظارت و بازرسی  هیأتی  هنام. در آخرین آئینآید، تشکیل شد بسط و پیشرفت آن پیش می
مذبور  هیأت، پیرامون وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی 73/7/3111مورخ  311جلسه  مصوب

گیری اجرای  نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و پی -3آمده است: 
بررسی ساالنه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و ارایه پیشنهادهای اصالحی و  -7، آن

 ثیرگذاری آنها.أود فرآیند اجرا و ارتقای میزان تمنظور بهبتکمیلی به
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 -3:  باشد میویژه اساسی  مذبور دارای دو کار هیأتو بازرسی،  نظارت هیأتنامه مستفاد از آئین
مصوبات  جهت بهبود فرایند اجرا ، ارائه راه کارهایی درمصوبات شورای عالی نظارت بر حسن اجرا

انجام  -7 3و حل اختالف ناشی از اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی شورای عالی
شورای عالی انقالب فرهنگی نهادهای فرهنگی و  سوی به شکایاتی که از و رسیدگیاستعالمات 

 7.گردد میارجاع  هیأتبه 
باید  هیأتنظارتی ی  هاما پیرامون وظیف باشد می هیأتوظیفه دوم مربوط به اختیارات بازرسی     

شورا باشد با این توصیف که  میمصوبات شورا ی  هدر محدود هیأتکه نظارت خاطر نشان کرد 
 پیشنهاد به شورا را صرفاًی  هو اختیار ارائ نماید مینسبت به حسن اجرای مصوبات نظارت  صرفاً

 نظارت و بازرسی هیأت. و برای ارائه راه کارهایی در جهت بهبود اجرایی شدن مصوبات شورا دارد
یک نهاد  باشد و صرفاً میی فرهنگی ها ه فعالیترصد کلیاختیارات نظارتی راهبردی در جهت فاقد 

 باشد. میدر چهارچوب مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی بازرسی 
 علمی فرهنگی و نظارت و ارزیابی هیأت -2

شورای  7/3/3126وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب  6براساس بند  3123در سال 
بررسی و ارزیابی وضع فرهنگ، آموزش و تحقیقات "دارد  میعالی انقالب فرهنگی که اشعار 

منظور ارزیابی و ارایه تصویری روشن از روند تحوالت فرهنگی، علمی، آموزشی و و به "کشور
در دبیرخانه  "شورایعالی انقالب فرهنگی مینظارت و ارزیابی فرهنگی و عل هیأت"پژوهشی کشور، 

نظارت و بازرسی خالء  هیأتناکافی بودن نظارت  .گردیدعالی انقالب فرهنگی تشکیل شورای
 هیأتسیس أی فرهنگی روشن ساخته بود، لذا تها در جهت رصد کلیه فعالیتیک نهاد راهبردی را 

 ریبه تصو لین مذبور هیأتسیس أتهدف  فرهنگی بود.ی  هنظارت و ارزیابی پاسخی بر این دغدغ
اطالع مردم و  منظورساالنه به یها کشور در قالب گزارش  میو عل یفرهنگ تیاز وضع یواقع

 شنهادیپ، یالملل نیو ب یکشور در عرصه داخل میو عل یو روند فرهنگ تیمسووالن از موقع
 یارهایمع یرفع مشکالت و ارتقا یبرا یانقالب فرهنگ یعال یمناسب به شورا یراهکارها

همه تجارب و  با استفاده از  میو عل یفرهنگ یابینظام هماهنگ ارز جادیا، کشور میو عل یفرهنگ
 1باشد. می امکانات موجود کشور

                                                      
 73/7/3111 مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی مورخت نظارت و بازرسی أنامه هی آیین 3ماده  4و7و3بندهای  .3
 73/7/3111 مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی مورخت نظارت و بازرسی أنامه هی آیین 3ماده  2 و 6 و 3 و 1بندهای  .7
 3/37/3123مورخ  عالی انقالب فرهنگی شورای نامه هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمیآیین 3ماده  .1
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 نظارت و ارزیابی، هیأتدر  ارزیابی وضعیت فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی کشوری  هگستر
که امکان  3،های مزبور به مفهوم وسیع است های دولتی و غیردولتی در عرصهشامل فعالیت

 آورد. میارزیابی جامع و یکپارچه فرهنگی را فراهم 
 :کالن یابیارز -پردازد : الف میدر دو سطح به ارزیابی وضعیت فرهنگی کشور  هیأتهمچنین     
و  شود یم یابیارز یمل اسیکشور در مق یو پژوهش یو آموزش  میو عل یسطح وضع فرهنگ نیدر ا
و  یصورت کلهفرهنگ و ارتباطات( ب ،یآور علم و فن ت،یو ترب میها )تعلاز بخش کیهر  تیوضع

 دیبا یابیرزا نی. اردیگ یقرار م یمربوط به آن بخش مورد بررس یهاها و سازمانفراتر از دستگاه
 :خرد یابیارز -ب کند. نیمع یالملل نیرا در عرصه ب کیهر  ینسب تیمذکور و موقع یروند بخشها

 یابیبا هم ارز سهیمربوط به هر بخش و در مقا یهاها و سازماندستگاه تیسطح وضع نیدر ا
 7مشابه منجر گردد. یهاها و سازماندستگاه یبند به رتبه تیدر نها دیبا یابیارز نی. اشود یم

 و وظایف دارای اختیارات مینظارت و ارزیابی فرهنگی عل هیأتلذا با توجه به توضیحات فوق     
، اما پیرامون باشد مینهادهای فرهنگی کشور ی  هاستراتژیک و راهبردی در جهت رصد همه جانب

 میو عل یفرهنگ یابینظارت و ارز هیأت نامهآئین 3ماده  هیأتنتایج حاصل ناشی از وظایف 
شامل ، در هر بخش یابیارز جینتادارد:  میاشعار  3/37/3123مورخ  یانقالب فرهنگ یعال یشورا 

 یمشخص یشنهادهایپ هیکشور و ارا یو پژوهش یو آموزش  میو عل یوضع فرهنگ یشناس بیآس
انقالب  یعال یو به شورا نیدر قالب گزارش ساالنه تدو ،بهبود وضع در سطح کالن باشد یبرا

عالی انقالب فرهنگی  یید شورایأهای ارزیابی پس از تگزارشهمچنین  .شود یم میتقد یفرهنگ
نتایج ارزیابی در سطح خرد در تخصیص بودجه و  1تواند برای اطالع عموم منتشر شود. می

و آموزشی و پژوهشی   میهای فرهنگی و عل ها و سازمان اعتبارات و اعطای امتیازات به دستگاه
سازمان مدیریت و "مذبور  هیأتنامه آئین 3ماده  1طبق بند لذا گیرد. نظر قرار مدبایست  می

 عالی انقالب فرهنگی موظف هستند ظرف مدت سه ماه مشترکاً ریزی و دبیرخانه شورای برنامه
سفانه تا کنون اما متأ ".لی انقالب فرهنگی پیشنهاد نمایندعا نامه اجرایی این امر را به شورای آیین

برای آن نوشته نشده است و نامه اجرایی نامه هیچ آئینسال از تصویب این آئین 34پس از گذشت 
شورای عالی انقالب فرهنگی  سفانهأعقیم ساخته است و متاز لحاظ اجرایی  را هیأتدر عمل این 

                                                      
 3/37/3123مورخ  عالی انقالب فرهنگی ت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورایأآیین نامه هی 1ماده  .3
 3/37/3123مورخ  عالی انقالب فرهنگی ت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورایأآیین نامه هی 4ماده  .7
 3/37/3123مورخ  عالی انقالب فرهنگی ت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورایأهی آیین نامه 3ماده  4بند  .1
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نظارت و ارزیابی را برای اطالع عموم  هیأتی ها کنون گزارش ، تارغم حق قانونی خویشعلی
 منتشر ننموده است.

نظارت و  هیأت"و  "نظارت و بازرسی هیأت"با توجه به تحلیل صورت گرفته فوق پیرامون     
ثر و مکمل قانونی در جهت نظارت ؤو اختیارات م ها الذکر دارای صالحیتفوق هیأتدو  "ارزیابی

بر نهادهای فرهنگی در  هیأتشود تا نظارت این دو  میچه باعث باشند. اما آن میبر فرهنگ 
با  ی فوقها هیأت تشکیل یها نامه. در آئینباشد میضمانت اجرا ی  هلأاز ابهام فرو رود مسای  حاله

بینی نشده یی برای نظارت پیشکار مستقل اجراچ راههی تصویب آئین نامه اجراییتوجه به عدم
به شورای عالی انقالب فرهنگی  ها اعالم گزارش ی دوگانهها هیأتکار نظارتی است و تنها راه

 . حال باید دید شورای عالی انقالب فرهنگی از لحاظ ضمانت اجرای نظارت بر نهادهایباشد می
 باشد. میفرهنگی دارای چه وضعیتی 

 
 شورای عالی انقالب فرهنگی ضمانت اجرای نظارت 

نظران که برخی از صاحبای گونهباشد به میعمل حقوقی ی  هترین خصیصمهمضمانت اجرا 
را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد ای  حقوقی معتقدند، قاعده

انقالب فرهنگی دارای نظام ضمانت اجرای شورای عالی  (33 :3111 ان،ی)کاتوز حقوقی آورد
نشده ای  نامه شورای عالی انقالب فرهنگی به این بخش توجه ویژهدر آئینو  باشد میمشخصی ن

و یا عدم تخلف نهادهای فرهنگی از وظایف خویش  است که مشخص ننموده گذارقانون 3.است
گذار د داشت. قانونرا در پی خواه توجه به مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی چه مجازاتی

با قرار دادن رئیس قوه مجریه در مسند ریاست شورای عالی انقالب فرهنگی و نیز رئیس  صرفاً
عنوان نایب رییس دوم، عنوان نایب رئیس اول و رئیس قوه قضاییه بهبه  میمجلس شورای اسال
هیچ سازوکار  هکدرحالیا بپوشاند؛ با باال بردن مقام ریاست شورا این ضعف رسعی نموده است تا 

پراکنده فرهنگی سراسر کشور ایجاد مندی میان ریاست عالی شورا با نهادهای گسترده و نظام
حل رفع معضل ضمانت اجرای اعمال شورای عالی انقالب فرهنگی، مقام پیرامون راه است. نگشته

برای شورای عالی انقالب  ،ضمانت اجرای مناسب ر تدوین سازوکارکید بأمعظم رهبری ضمن ت
جمهور و خودِ حضور رئیس -: الفاند شمردهموقت برای رفع این معضل بر رراه کافرهنگی دو 

و وزراى  -گذارى است  آنجاهایى که احتیاج به قانون -گذارى  ى مقنّنه براى قانون رئیس قوّه

                                                      
1. http://isna.ir/fa/news/92092114764 
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باید خود اعضا و  -ب ربط، باید به معناى ضمانت اجرا باشد هاى ذى محترم و مسئوالن دستگاه
عنوان یک قرارگاه  هاى فرهنگى قبول کنند و باور داشته باشند که ما این جایگاه را به دستگاه
 3. قرار دادیم مرکزى

 
 نقاط ضعف نظارت شورای عالی انقالب فرهنگی

اما همانگونه که مقام معظم رهبری بر تدوین راهکار مناسب جهت ضمانت اجرای شورای عالی 
کید نمودند، به دالیل ذیل، باید دانست که سازوکار قانونی فعلی شورای عالی أفرهنگی تانقالب 

 کشور ندارد: 7انقالب فرهنگی به هیچ عنوان تناسبی با اتاق فرمان فرهنگی
 در شورانهادهای فرهنگی  میعدم عضویت تما -1

ی فرهنگی کشور توسط ها و بودجه ها از فعالیتای  شد، بخش عمده بیاندا گونه که در ابتهمان
بنیاد حفظ و نشر  فرهنگی نیست، مانند ها اصلی آنی  هویژ پذیرد که کار مینهادهایی صورت 

جمهوری   مینیروی انتظا ی دفاع مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی،ها ارزش
و ... که هیچ  ها اریشهرد سازمان بسیج مستضعفین، ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، میاسال
که حضور . لذا در صورتیعضو شورای عالی انقالب فرهنگی نیستندالذکر از نهادهای فوق کدام

عدم حضور اعضای  ،عنوان ضمانت اجرا بپذیریمنهادهای فرهنگی در شورای عالی را به رؤسای
 فرهنگینظارت صحیح در ناهماهنگی و عدم میالذکر در شورا خود عامل مهنهادهای فوق

باشد. نقطه ضعفی که با حضور شهردار تهران، رئیس بنیاد شهید، .. تا حدی در شورای فرهنگ  می
. لذا عدم باشد مرتفع شده است میکه از شوراهای اقماری شورای عالی انقالب فرهنگی   میعمو

ی ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی ها شورا یکی از ضعفحضور نهادهای عامل فرهنگ در 
 باشد. میانقالب فرهنگی 

 عضونهادهای  میعدم تفوق رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی بر تما -2
 شورا

بایست دارای حمایت قانونی  می، شود میعنوان قوه قاهره به کار برده که ضمانت اجرا بهاز آنجایی
مور دیگری انجام أی هر ماموری که تحت نظر مطبق اصل سلسله مراتب ادارو حقوقی نیز باشد. 

و مقام مادون  ( 46 :3، ج3133 ،ی)امام کند، مکلف به اطاعت از اوامر مافوق خود هست میوظیفه 

                                                      
 33/7/3137بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  .3
 76/3/3113بیانات مقام معظم رهبری مورخ  .7
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موظف است نسبت به دستورات در حدود اختیارات مقام مافوق عمل نماید. پیرامون ریاست رئیس 
نظر بوده است که با توجه به جایگاه اصل موردانقالب فرهنگی نیز همین جمهور بر شورای عالی 

قانون  331ایران که طبق اصل   میجمهور در هرم حقوق اساسی جمهوری اسالباالی رئیس
، بتواند نسبت به باشد میکشور  میایران پس از رهبری باالترین مقام رس  میاساسی جمهوری اسال

از نهادهای  بعضیله پیرامون أاین مسضمانت اجرای شورای عالی انقالب فرهنگی عمل نماید. 
آوری رئیس و فن  میمعاون عل کند مانند وزرای عضو در شورا،فرهنگی موجود در شورا صدق می

جمهور و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات، اما پیرامون بعضی دیگر از اعضای شورا که از لحاظ 
دند مانند رئیس سازمان صدا و رک میجمهور تعریف ننمودار سازمانی حقوق اساسی ذیل رئیس

و رئیس جهاد  ها رئیس سازمان تبلیغات، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیما،
مانند دانشگاه  اند امنایی انتخاب گشته هیأتصورت ه زیرا بعضی ب کند.دانشگاهی مصداق پیدا نمی

و از لحاظ  باشند، میو بعضی دیگر نیز منصوبین مقام رهبری  و جهاد دانشگاهی  میآزاد اسال
بر آنان تفوق نداشته و آنان  لذا رئیس جمهور شوند میرئیس جمهور تعریف ن همجموعزیراداری 

ه گردد ضمانت اجرای مصوبات شورا ب میتکلیفی بر تمکین از حکم رئیس جمهور ندارند. و باعث 
در اجرای مصوبات تعلل  ها و گاهی اوقات برخی دستگاه ند.صورت کامل و یکپارچه تحقق پیدا نک

 .(13 :3114نژاد، ی)ک اند کرده
 جمع نهاد نظارت و اجرا در شورای عالی انقالب فرهنگی -3

شی پواگر از دو انتقاد فوق پیرامون ضعف ضمانت اجرا در شورای عالی انقالب فرهنگی نیز چشم
و آن جمع نهاد نظارت و  شویم میمواجه رامون ضمانت اجرای شورا ترین انتقاد پیبزرگ نماییم با

و حذف  3161باشد. به این شرح که بعد از اصالح قانون اساسی در سال  میاجرا در شورای عالی 
مسئول امور اجرایی کشور  مستقیماً عنوان رئیس کابینه خودوزیری، رئیس جمهور بهپست نخست

ی وی حذف گردیده، لذا بعد از اصالح ها روابط قوا از عداد مسئولیتباشد و مسئولیت تنظیم می
مسئول اجرایی  و خود مستقیماً رئیس جمهور محدود گشته استای  قانون اساسی نقش فرا قوه

رسد ریاست رئیس  میو به نظر  .باشد میامور گوناگون اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی 
 331رئیس جمهور در اصل ای  فرا قوههنگی برگرفته از جایگاه جمهور بر شورای عالی انقالب فر

ی  هبوده که وظیفه تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهد 3161قبل از اصالح قانون اساسی در سال 
تنظیم روابط قوا به ای  فراقوهی  هوی گذاشته بود. اما بعد از اصالح قانون اساسی و واگذاری وظیف

 باشد. میدارند محل اشکال و بحث ای  بر نهادهایی که جایگاه فراقوه جمهوررهبری، ریاست رئیس
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جاکه ممکن است انجام عمل و نظارت بر این عمل در یک نهاد یا مقام جمع لذا الزم است تا آن  
این تحلیل پیرامون اختیارات رئیس جمهور بعد از تغییر  (32 :نیشی)راسخ، پ جدا باشدنشود و از هم 

در موضوع نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز  331پیرامون تفسیر اصل  3161قانون اساسی سال 
ی فرهنگی و بودجه فرهنگی ها فعالیتی  هکه عمداز آنجایی (71 :74 ،یلی)اسماع مشهود است

ی ها شود، لذا مسلما دولت خود مدافع جدی فعالیت میمجریه انجام و صرف ی  هکشور توسط قو
ضمانت اجرای کمرنگ خواهد گشت بلکه نقش نه تنها باشد و در نتیجه  میفرهنگی خویش 

با رویکرد نظارت نیز به خوبی انجام نخواهد گرفت، زیرا نظر عامل نسبت به عمل خویش همیشه 
مانت اجرای شورای عالی انقالب فرهنگی لذا این انتقاد بر جایگاه نظارتی و ض مثبت خواهد بود.

باشد؛  میدارای انتقادات جدی  رغم محسناتوجود دارد که ریاست رئیس جمهور بر این شورا علی
عالی که مرکب از با توجه به ترکیب شورای زیرا رئیس جمهور خود عضوی از قوه مجریه بوده و 

خالف ، حتی اگر برباشند میدولتی و حقیقی منصوب مقام معظم رهبری اعضای حقوقی غیر
ی  هتصویب گردد، هیچ ضمانت اجرایی برای دولت در جهت اجرای مصوبای  دولت مصوبهخواست 

 شورای عالی انقالب فرهنگی وجود ندارد.
 

 نتیجه گیری
با توجه به اهمیت فرهنگ در نظام جمهوری  شود، میچه توضیح داده شد نتیجه گرفته از آن
 انجام به که فرهنگیپراکنده با عناوین فرهنگی و غیر نهادهای متعدد و آن ایران و به تبع میاسال

 ها یکپارچه و نظارت بر حسن اجرای این سیاستگذاری  سیاست، لذا لزوم پردازند میامور فرهنگی 
با  نظارت پارلمانیباشد.  میبرای حفظ و صیانت از حیات فرهنگی کشور امری بدیهی و ضروری 

ال و استیضاح، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، یکی از ؤابزارهایی از قبیل س
یی از قبیل عدم ثبات پارلمان و ها ضعفباشد. اما با توجه به  می راهکارهای رایج نظارت فرهنگی

 حیت، عدم صالزدگیسیاستسیاسی بودن پارلمان و لزوم حفظ فرهنگ از بودن پارلمان، ای  دوره
عدم تخصص کامل نسبت به بر کلیه نهادهای فرهنگی،  نسبت به نظارت پارلمانکامل 
مجلس، ای  بیشتر ابزارهای رسانهای  سیاسی و رسانهی  هی کالن فرهنگی، جنبها گذاری  سیاست

گذاری  سیاستخصوص همناسب جهت نظارت فرهنگی و بای  توان گزینه مینظارت پارلمانی را ن
 فرهنگی دانست.

و  ها مرکزی فعالیتی  هعنوان هستعالی انقالب فرهنگی بهاز سوی دیگر شورای     
، اگر چه نقاط باشد مینظارت بر فرهنگ ی ها ی فرهنگی کشور، از دیگر گزینههاگذاری سیاست
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ثری در جریان ؤعضویت بعضی از نهادهای بزرگ غیرفرهنگی که نقش مضعفی از قبیل عدم
و  ها ی دفاع مقدس، شهرداریها کنند مانند بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش می ایفاءفرهنگی کشور 

باشد اما به جهت  مییکپارچه شورای عالی انقالب فرهنگی گذاری  سیاستاز نقاط ضعف در ...
ثر ؤی برجسته فرهنگی به عنوان اعضای حقوقی و غالب نهادهای بزرگ و مها چهرهحضور 

یه مقام معظم رهبری نسبت به شورا، شورای عالی انقالب فرهنگی کشور در شورا و نظارت عال
. اما از ثری را ایفا نمایدؤنقش مکالن و یکپارچه گذاری  ی سیاست هتواند در زمین میفرهنگی 

دلیل ضعف جدی در ضمانت اجرای مصوبات و لحاظ نظارت شورای عالی انقالب فرهنگی به
ثر بر جریان فرهنگ کشور ؤوقی توان نظارت می کالن خود از لحاظ ساختار حقها گذاری سیاست

از نهادهای عامل فرهنگی کشور عضو شورا نیستند و هیچ قانونی سو بسیاری را ندارد. زیرا از یک
دیگر بسیاری از نهادهای  از سوینماید و  میی شورا نهاگذاری سیاستآنان را ملزم به تبعیت از 

عنوان رئیس شورای عالی ریاست جمهوری به ذیلفرهنگی عضو شورا از لحاظ ساختار حقوقی 
شورای عالی  کالن فرهنگی نظارت ویژه کار ترین ایراد وارده بهو مهم باشند میانقالب فرهنگی ن

باشد، زیرا جمع نهاد اجرا و نظارت،  میشورا  عنوان رئیسرئیس کابینه بهانقالب فرهنگی حضور 
 برد. میال ؤزیر س طرفی نظارت را اساساًصحت، دقت و بی

عنوان باالترین مرجع فرهنگی عالی انقالب فرهنگی به با توجه به نقش و جایگاه شورایلذا     
بازنگری اساسی در دارد موریت مهندسی فرهنگی کشور ضرورت أو م  میجمهوری اسال  نظام

 ی)عل عمل آیدسیستم نظارت و پیگیری مصوبات این شورا با رویکرد مهندسی فرهنگی به
 .(13 :32 ،یاحمد
رسد  مینظر با توجه به جمیع نکات مطرح شده پیرامون شورای عالی انقالب فرهنگی به    

خصوص در هب یکپارچه و کالن فرهنگیگذاری  ی سیاست هفرهنگی در زمینشورای عالی انقالب 
نقش منحصر به  نظارت و ارزیابی هیأتصورت فعالیت بیشتر بازوهای تخصصی خویش مانند 

الذکر برخوردار ضعف جدی فوق نقاط از ؛ اما از لحاظ نظارت یکپارچهتواند داشته باشد میفردی را 
 گردد: میپیشنهادات ذیل قابل ارائه باشد که در جهت رفع این مشکالت  می
 

 پیشنهادات
 ی با کاریبایست نهادها مییکپارچه گذاری  سیاستتر فرهنگی و امکان در جهت رصد گسترده -3

عضویت در شورای  پردازند به میی قابل توجه فرهنگی ها اصلی غیرفرهنگی که به فعالیتی  هویژ
 در آیند. مانند: سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بنیاد شهید، شهرداری عالی انقالب فرهنگی
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توسط ی صورت گرفته ها گذاری  سیاستجهت نظارت بر  ی عالیاز شورا مستقلایجاد نهادی  -7
نظارتی بر ی  هوظیف ، این نهاد صرفاًی عالی، منصوب و ذیل اختیارات مقام معظم رهبریشورا
نهادهای فرهنگی، غیرفرهنگی، نظامی، دولتی، خصوصی... و تطبیق آن با اعمال فرهنگی ی  هکلی

 ی کالن شورای عالی انقالب فرهنگی را بر عهده دارد. از لحاظ تشکیالتی اینها گذاری سیاست
بایست مستقل از سایر نهادها باشد، تا  میزیر نظر مقام معظم رهبری و از نظر بودجه  نهاد مستقیماً

نظارتی بر عهده دارد ی  هدیگر نهادها نتوانند از این طریق اعمال نفوذ نمایند. این نهاد صرفا وظیف
بایست دارای  میاین نهاد را برعهده ندارد. گذاری  سیاست و به هیچ عنوان وظایف دیگر از جمله

فرهنگی برخوردار باشد. اعضای این نهاد در جلوگیری از هرگونه تخلف  و فوری اختیارات قاطع
توجهی باشند و به دور از جهت فرهنگی قابلی  هبایست دارای جایگاه و تجرب مینظارت فرهنگی 

سد با توجه به نقش ر میانتخاب گردند، که به نظر  فرا جناحیصورت هو بی سیاسی ها گیری
، ایشان ایران میقانون اساسی جمهوری اسال 32مقام معظم رهبری مستفاد از اصل  میتنظی

 باشند. میبهترین مقام برای نصب اعضای این نهاد 

نظارت و ارزیابی  هیأت"و  "نظارت و بازرسی هیأت"توان با خارج نمودن و مستقل نمودن  می    
مور وظیفه فوق ساخت. تا از أرا م هیأتاز شورای عالی انقالب فرهنگی این دو  "فرهنگی و علمی

، و از سوی دیگر شورای عالی انقالب یک طرف از ایجاد نهادهای فرهنگی موازی جلوگیری نمود
ری واگذار گردد و امور نظارت به دستگاه دیگگذاری  سیاستنهادی ممحض در  فرهنگی صرفاً

 گردد.
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