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 اظهارنظر كارشناسي درباره:
»تشكيل سازمان قرآن كريمطرح«

 مقدمه

و معارف قرآني در جمهوري اسالمي ايران، و جايگاه قرآن نهادهاي گوناگوني همچون با توجه به اهميت

و  و فناوري، سازمان اوقاف و پرورش، وزارت علوم تحقيقات و ارشاد اسالمي، وزارت آموزش وزارت فرهنگ

و ...  مامور خيريه، سازمان تبليغات اسالمي، سازمان صداوسيما  هاي خود برعهدهموريتأتكاليفي را در راستاي

مي594، به شماره ثبت»كريم قرآن سازمان تشكيل« طرحاند. گرفته ايجاد هماهنگي منظوربه كند، پيشنهاد

و تمامي فعاليتميان اين دستگاه و واحد، با ادغام تمامي واحدهاي هاي قرآني در قالب مجموعهها اي منسجم

و تمركز اعتبارات آنها، سازماني با عنوان دولتي كه فعاليت زير نظر وزارت» سازمان قرآن كريم«قرآني دارند

و ارشاد اسالمي تشكيل شود.   فرهنگ

 ارزيابي كليات طرح

 نسبت به هدايت، كشور، فرهنگي هايجريان ساير همچون انقالب،ازپس قرآني هايفعاليت با گسترش«

همليتاين فعا ساماندهيو هماهنگي و براي افزايش هاي موازي تقاضاهايي شكل افزايي يا حذف فعاليتها

و تبليغو آموزش حوزه فعاالن ويژهبه كشور قرآني فعاالن مياندر هفتاد دهه اوايلاز ضرورت گرفت. اين

ئهارا.شد مطرح غيررسميو رسمي مجامعدر كارشناسي هايطرحوهاايده قالبدرو احساس قرآن ترويج

 مقام محضربه كريم قرآن قرائت حوزه استاداناز جمعي ازسوي 1370 سالدر قرآن وزارت تشكيل پيشنهاد

1.»اين تقاضاست مصداق ترينعمده رهبري معظم

ايحوزهو بخشي سطوحدر قرآني امور هماهنگي بيشتر براي ساختارهاو تشكيالت در عين حال برخي

.شودمي اشاره آنهابهكه گرفت شكل

،ـ در دفتر مقام معظم رهبري)1370( سيماو صدا قرآن عالي شورايـ

،ـ در دفتر مقام معظم رهبري)1370( قراءاز دعوتو اعزام كميتهـ

و امور خيريه)1378( كشور قرآني مسابقات هماهنگي عالي ستادـ .ـ سازمان اوقاف

و فعاليت و تالش هاياما تقاضا براي هماهنگي بيشتر امور هايي براي قرآني به سطح بخشي محدود نماند

ميهماهنگي در سطح فرابخشي نيز صورت گرفت. ازجمله اين تالش  توان به موارد زير اشاره كرد:ها

،ـ شوراي عالي انقالب فرهنگي)1378( قرآني هايفعاليت گسترشو هماهنگي كميتهـ

هاي قرآني، لينك آشنايي با منشور توسعه هاي قرآني از پايگاه اينترنتي شوراي تخصصي توسعه فعاليتساماندهي فعاليت گزارش تاريخچه1.
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و ارشاد اسالميـ)1382( آموزيقرآن نهضت هماهنگي ستادـ و وزارت فرهنگ ،سازمان تبليغات اسالمي

و ارشاد اسالمي)1382( كشور قرآني هايتشكل اتحاديهـ ،ـ وزارت فرهنگ

و فناوري)1384( عالي آموزش مراكزوهادانشگاه قرآني هايفعاليت هماهنگي شورايـ ،ـ وزارت علوم، تحقيقات

و ارشاد اسالمي)1384( كشور قرآنيايهفعاليت ترويجو هماهنگي مركزـ .ـ وزارت فرهنگ

سه طرح 1386تا 1384. از سال نشدهاي قرآني به اين موارد محدود هاي ايجاد هماهنگي ميان فعاليتبا اين حال طرح

(طرح ـ فرهنگ توسعه شوراي تشكيل به شكل موازي در دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي ان)، سازم1384قرآني

(طرح ـ قرآني جامع تبليغات اسالمي و فراكسيون1386كشور (طرح شوراي مجلس هفتم دوره عترتو قرآن) اسالمي

ـ  در ادامهدرو ارائه رهبري معظم مقام محضربه موازي صورتبههاطرح)، مطرح شد. اين1386تشكيل شوراي عالي قرآن

 منشور« عنوانبا نهايتاً طرحي.شد ارسال فرهنگي انقالب عالي شورايبه تصويبو تدوين برايو بنديجمع ايشان دفتر

و فرهنگي انقالب عالي شوراي تصويببه 22/2/1388 تاريخدر»قرآني فرهنگ توسعه با نهم تيرماه همان سالدر رسيد

.شد ابالغ اجرا جهت جمهوري محترم رياست امضاي

) مگاهيجاد هماهنگي بين دستا«) اين منشور1ماده و گروهؤهاي دولتي، همسسات و هاي فعال غيردولتي در جهت افزايي

و بينفعاليتيارتقا تالملليهاي قرآني در سطح ملي و، و اعتقاد به قرآن كريم .شمردرا از اهداف آن برمي...» قويت ايمان

و هماهنگساماند«هايي كه در اين منشور مورد توجه قرار گرفته ازسوي ديگر يكي از سياست ها، نهادها كردن دستگاههي

مو بخش و فراهم كردن زمينهؤهاي همثر كشور و رشد سازماني جهت و ارتقاهاي يادگيري دريافزايي توان، تجربه سطح آنها

(» توسعه فرهنگ قرآني و اجرايي منظوربه«) منشور نيز3است. براساس ماده و راهبردهاي شدن اهداف، سياست پيشبرد ها

و اعتصام به قرآن كريم در همه  و تحقق عزم ملي براي توسعه تمسك و خارج از كشور منشور توسعه فرهنگ قرآني در داخل

مي... ها، شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآنيعرصه ».شودزيرنظر شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل

) شئ(ر دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي) منشور،5مطابق ماده و پرورش)، وراي تخصصييس وزير علوم،، وزير آموزش

و فناوري و ارشاد اسالمي، تحقيقات نماينده شوراي، نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري رئيس،وزير فرهنگ

خي رئيس،يس دفتر تبليغات اسالميئر، سازمان تبليغات اسالمي رئيس،هاي علميهعالي حوزه و امور  رئيس،ريهسازمان اوقاف

و ارتباطات اسالمي و سيما رئيس نماينده، سازمان فرهنگ و... نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي، سازمان صدا

) مي4از جمله اعضاي اين شورا هستند. ازجمله وظايف اين شورا كه در ماده و«توان به ) مورد اشاره قرار گرفته است بررسي

م وظموريتأبازنگري و و اراايف قرآني دستگاهها و ساير مجامع قرآني و ستادها و عمومي، شوراها ه به شوراي عاليئهاي دولتي

و نظارت بر عملكرد دستگاه، تصويب منظوربهانقالب فرهنگي و غيردولتيارزيابي و نهادهاي دولتي تها و دوين اولويت، ها

و اراهاي كالن بودجه فعاليتگيريجهت آنئهاي قرآني و نهايتاً مطابق ماده ...» به شوراي عالي انقالب فرهنگيه اشاره كرد.

ممصوبات شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني براي كليه دستگاه«) منشور9( و و عمومي سسات مردميؤهاي دولتي

».االجرا استالزم

ميهمان و تشكيل شوراي تخصصي طور كه ديده توسعه فرهنگ قرآني، بعد از شود تدوين منشور توسعه فرهنگ قرآني

و فعاليتسال و نشيب در ايجاد هماهنگي ميان فعاالن  در اين شورا، مجموعه هاي قرآني صورت گرفته است. ضمناًها فراز

ها اينكه مصوبات اين شورا براي تمامي دستگاه ديگر و مسئوالن دستگاه و نهادهاي قرآني حضور يا نمايندگي دارند ها
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و نهادهاي قرآني در اين شورا تعبيه شده هاي الزم براي هماهنگي ميان دستگاهاست. بنابراين حداكثر ظرفيتاالجرا الزم ها

 رو ايجاد ساختاري جديد براي هماهنگي موجه نيست.است. ازاين

و نهادهاي مختلف قرآني، كه هر كدام ازسوي ديگر ادغام سازمان اند، در يك اي شكل گرفتهكاركردهاي ويژه براساسها

بهرسدناسبي به نظر نميمسازمان جديد، اقدام  ايجاد منظوربهها در يك نهاد باالدستي عبارت ديگر اگر ادغام سياستگذاري.

بهها ممكن باشد، ادغام فعاليتهاي مختلف دستگاههماهنگي ميان فعاليت شدن بر عهده واسطه تخصصيهاي اجرايي كه

ـ هر سازماني هاي مختلف اجرايي قرار داربخش و توانمندي براساسد، موجه نيست هاي تخصصي خود حدود وظايف

و توانمنديمأموريت و جمع اين وظايف و نه ممكن است؛ هايي برعهده گرفته توان نمي براي مثالها در يك سازمان نه مطلوب

وز اداره و به يك سازمان ذيل و ارشاد اسالمي سپرد.شبكه تلويزيوني قرآن را از سازمان صداوسيما گرفت  ارت فرهنگ

 اي از اشكاالت حقوقي نيز هست.دچار مجموعه» تشكيل سازمان قرآن كريم«اما طرح

 حقوقي هايايراد

آن.1 و به تبع و ارشاد اسالمي منجر به گسترش تشكيالت دولت با توجه به اينكه تشكيل سازماني جديد ذيل وزارت فرهنگ

ميهاي عمومي افزايش هزينه و در عين حال طرق تأمين منابع مالي مورد نياز آن پيشكشور بيني نشده است، لذا اين گردد

به هفتادوپنجمطرح مغاير با اصل  تجميع اعتبارات واحدهاي دولتي«قانون اساسي است. الزم به ذكر است تصريح ماده واحده

اي از هاي سرمايهتجميع اعتبارات به معناي انتقال داراييزيرا، رافع ايراد مغايرت با اصل مذكور نيست» كه فعاليت قرآني دارند

و دستگاهديگر سازمان زا ها كه فعاليت قرآني دارند به سازمان جديد نيست. بنابراين ايجاد سازمان جديد براي دولت هزينهها

 خواهد بود. 

ف.2 همبا توجه به توضيحاتي كه در بخش قبل در مورد شوراي تخصصي توسعه و با توجه به و رهنگ قرآني بيان شد پوشاني

شده در اين طرح با شوراي مذكور، طرح حاضر مغاير مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي بينيتداخل وظايف سازمان پيش

و مغاير اصل يب اثر خميني(ره) مبني بر لزوم ترتبا لحاظ نظر حضرت امامقانون اساسي است. توضيح اينكه وهفتمپنجاهبوده

تو2عالي انقالب فرهنگي دادن به مصوبات شوراي و3االجرا بودن مصوبات اين شوراكيد رهبر معظم انقالب در مورد الزمأنيز

و منصوب شده معظم اينكه اعضاي اين شورا از سوي مقام آنرهبري تعيين دسته از مصوبات مجلس شوراي اسالمي كه اند،

و نيز وهفتمپنجاهمصرح در اصل،مغاير با اختيارات واليت مطلقه فقيهدر واقع مغاير مصوبات اين شورا باشد قانون اساسي

وظايف شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني، ازسوي شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين شده ضمناً باشند.ميمغاير با موازين شرع 

و لذا الزام به تهيه اساسنامه سازمان قرآني كشور توسط  و مغاير اصل است اين شورا در اين طرح، مداخله در وظايف اين شورا

 وهفتم قانون اساسي است.پنجاه

اصل سوم قانون اساسي،»10«بند گيريهاي قرآني، تشكيل سازمان قرآن كريم، با جهتبا وجود شواري تخصصي توسعه فعاليت.3

و تمركز اعتبارات است با بند بر ادغام فعاليتسازمان كه مبتني بر حذف تشكيالت غيرضرور، مغاير است. ضمناً تشكيل اينمبني ها

و عدم تمركز اداري، بر انعطافهاي كلي اداري ابالغي ازسوي مقام معظم رهبري، مبنيسياست»11«  دارد. غايرتمپذيري

2.6/12/1363.
3.4/11/1376.
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د» هاي قرآني دارندواحدهاي دولتي كه فعاليت«عبارت.4 و ولتي كدام است؟ ثانياًابهام دارد؛ اوال مراد از واحدهاي مالك

و ميزان انجام فعاليت كهمعيار هاي قرآني آن بتوان تشخيص داد كه آيا واحدي مشمول وصف انجام فعاليت براساس هاي قرآني

 مي شود يا خير چيست؟

و در حدود مقرر در قانون اسامطابق اصل هفتادو.5 مييكم قانون اساسي، مجلس شوراي اسالمي در عموم مسائل تواند سي

اما اگر در بعضي از اصول ديگر،قانون وضع كند. بنابراين مجلس حق وضع قانون در اصالح تشكيالت كالن دولت را هم دارد

ت بهقانون اساسي در نظر گرفته شده است. اصل طور ضمني حقوقي هم براي قوه مجريهأمل كنيم متوجه خواهيم شد كه

ايكصدوسيزدهم، رئيس ميز مقام رهبري عاليجمهور را پس و مسئول اجراي قانون اساسي اعالم دارد. ترين مقام رسمي كشور

و امورويستباصل يكصدو و بودجه و استخدامي را برعهده رئيسششم مسئوليت امور برنامه جمهور محول كرده است. اداري

خطوچهارم رئيساصل يكصدوسي و و وزرا را مسئول تعيين برنامه دوجمهور ميمشي و اجراي قانون شناسد. چگونه لت

برمي اما از يكي از مهمترين لوازم ايفاي مسئوليت، يعني تدوين تشكيالت كالن دولت،عهده داشتتوان اين همه مسئوليت را

بيي بهره بود. از ديدگاه قانون اساسي اختيار مجلس شوراي اسالمي در وضع قانون در اينا حداقل حق مشاركت در اين كار

بيز و شرط نيست. مسئوليتمينه ميهاي قانوني رئيسقيد و دولت اين حق را به آنها و نظراتدجمهور شان در هد كه آرا

ميتدوين قانون الزاماً مورد استفاده قرار گيرد. به رسد اين تصور كه بدون موافقت دولت بتوان تشكيالت كالن آن را تغيير نظر

و مضمون قانون اسا قابل ترديدي در كشور نيز قوه مجريه را شريك غير سي مطابقت ندارد. رژيم حقوق عموميداد با محتوا

و همكاري دولت ورود مجلس شوراي اسالمي به تغييرات مهم تشكيالتي دستگاه دولت تلقي مي و لذا بدون موافقت كند

و مأموريت تغييرات گسترده تشكيالتي دولت منطقي نخواهد بود. بديهي است از طريق بازنگري در هاي دولت برخي وظايف

گونه موارد استفاده از نظريات دولت تواند تشكيالت كالن دولت را در جهت دلخواه اصالح نمايد. در همه ايننيز مجلس مي

 ناپذير است.اجتناب

 بنديجمع

و نيز سياست هفتادوپنجمو وهفتمپنجاه، سوم طرح حاضر مغاير اصل و همچنين واجد هاي كلي نظامقانون اساسي اداري

هاي قرآني كه وظيفه ايجاد هماهنگي ميان هايي اساسي است. ازسوي ديگر با وجود شوراي تخصصي توسعه فعاليتابهام

و فعاليتدستگاه و ايجاد هاي قرآني در سطح كشور را دارد، ايجاد سازماني جديد به اين منظور، از مصاديق موازيهاي كاري

 رو كليات اين طرح مردود است.ت. ازاينتشكيالت غيرضرور اس


