
گزارش

 اش���اره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیش���رفت 
کش���ور از اهمی���ت بس���یاری برخوردار اس���ت. وضع 
مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری 
اسالمی ایران با شورای عالی انقالب فرهنگی است 
ک���ه طی چند ده���ه فعالیت خود مصوب���ات فراوانی 
داش���ته اس���ت. وضع مصوبه در قوه مقننه و س���ایر 
مراک���ز و مراج���ع مقرره گ���ذار در ای���ران دارای ویژگی 
ه���ای س���نتی و به س���بک ایرانی اس���ت و از آس���یب 
های مش���ترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها 
را در جامعه با مش���کل مواجه س���اخته اس���ت. نظر 
به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کش���ور، 
چالش قانون نقد و بررس���ی مصوبات ش���ورای عالی 
انق���الب فرهنگ���ی را در دس���تور کار خ���ود ق���رار داده 
است. پاسخگويي به مسائل مستحدثه و مشكالت 
مذهبي اقشار مختلف موضوع بسیار مهمی است 
که طی دهه های گذشته همگام با تهاجم فرهنگی 
دشمنان تشدید شده است. کارآمدی مصوبه شورای 
عال���ی انق���الب فرهنگ���ی در این زمین���ه، خود محل 
پرس���ش و ابهام است. این نوشتار به معرفی، نقد 
و بررس���ی مصوبه پاسخگويي به مسائل مستحدثه 
و مشكالت مذهبي اقشار مختلف می پردازد که از 

نظر خوانندگان می گذرد:

مقدمه
بنیان پرس��ش، مواجهه با جهان است؛ چه جهان طبیعی و 
چه جامعه انس��انی. هر مواجهه پرسش برانگیز، مواجههای 
نو اس��ت. مواجهه نو یا برانگیزنده حیرت میش��ود یا محرک 
تردید. حیرت به پرس��ش درآمده، موجب بصیرت می شود؛ 
ام��ا حی��رت زمانی که به پرس��ش درنیاید یعن��ی از طریق 
پرس��ش نفی نشود، به جهل و الابالی گری فکری میانجامد. 
تردید را میتوان تاثیر ذهنی و احساس��ی پاسخ به بن بست 
رسیده، دانست. انسان با پرسشگری و پاسخی که به پرسش 
خود میدهد، با جهان و با خود، یگانه میش��ود. همه ما برای 
تصمیمگی��ری در کارهای مهم، ب��ه اطالعات جامع و کافی 
نیاز داریم. سوال پرسیدن یکی از مهمترین روشهای کسب 
اطالعات است. پرس��ش مبدا جهش فکری است. کسی که 
نمیداند باید بپرس��د؛ در غیر این صورت همیش��ه در نادانی 
خ��ود باق��ی خواهد مان��د. در رابطه با این موض��وع همه ما 
ضرب المثل.پرسیدن عیب نیس��ت، ندانستن عیب است را 
شنیدهایم. پرسشگری نقش مهمی در یادگیری و پیشرفت 
افراد دارد؛ هر چه س��والها بیش��تر و بهتر باش��ند، یادگیری 
عمیقتر اس��ت. در قرآن نیز برای درک بهتر مفاهیم قرآنی، 
از روش پرسشگری اس��تفاده شده است. برای حل بسیاری 
از مش��کالت جامعه به اطالعاتی که از آن به دست میآیند، 
نیاز داریم. بعضی از افراد که شغل آنها پرسشگری است، این 
کار را انج��ام میدهند و از ای��ن طریق به اطالعات مورد نیاز 
دست پیدا میکنند. داشتن روحیه پرسشگری باعث میشود 
یادگیری عمیقتر صورت بگیرد؛ پس اهمیت آن در کودکان 
و دانش��آموزان به دلیل قرار گرفتن در سن یادگیری، بیشتر 
اس��ت. در کودکان زیر ۵ سال، پرسش درباره موارد مختلف 
فقط به علت این اس��ت که آنها میخواهند صحبت کنند اما 
به دنبال جواب سوالهای خود نیستند. در کودکان  بین ۶ تا 
۹ س��ال پرسش نشانه تفکر و آگاهی است؛ زیرا آنها درمورد 
چیزهای جدید سوال میکنند، در ذهن خود سواالت زیادی 
دارن��د و به دنبال پیدا کردن پاس��خ برای آنها هس��تند. در 
کودکان بین ۱۰ تا ۱۵ سال سواالت آنها بیشتر از رسانههای 
جمعی، مانند رادیو و تلویزیون شکل میگیرد؛ به همین علت 
مهارت پرسش��گری باید در کودکان تقویت ش��ود. اگر این 
مهارت از کودکی به آنها آموزش داده ش��ود؛ در آینده نیز از 
س��وال پرسیدن خجالت نمیکشند و برای یافتن پاسخ برای 
پرسش��های خود، تالش میکنند و به آگاهی میرسند. بعضی 
آیات موجود در قرآن کریم، مانند آیه ۹ س��وره زمر، آیه ۳۶ 
س��وره اسراء، آیه ۱۱ سوره مجادله و آیه ۲ سوره الرحمن به 
مفهوم پرسشگری و یافتن پاسخ برای پرسشهای خود اشاره 
نموده است و بسیاری از پرسشهایی که در قرآن کریم آمده 
اس��ت نشاندهنده این اس��ت که خداوند به سواالت مومنان 
توجه دارد. در قرآن با دو دس��ته پرس��ش روبهرو میشویم. 
گاهی پرسشها از طرف مردم بیان میشوند و قرآن و پیامبر به 
آنها پاسخ میدهند؛ زیرا بخشی از وظیفه پیامبری، هدایتگری 
انسان و پاسخ به پرسشهای اوست. گاهی نیز قرآن و پیامبر 
هس��تند که پرسش میکنند و مردم باید به آنها پاسخ دهند. 
از نظر آموزههای قرآنی با اینکه انسان دارای شناخت کامل 
از پدیدههای هستی اس��ت، اما باید این شناخت را تکمیل 
کند. یکی از ابزارهای الزم برای این کار پرسش��گری است. 
پرسش، زمینه ش��ناخت و دانایی را در انسان فراهم میکند 
و انس��ان را به خداشناسی میرس��اند. یکی از کاربردهای آن 
در قرآن، بیان تناقضگویی است که به مخالفان دین میگوید 
ت��ا از این راه خ��ود را اصالح کنند؛ ب��رای نمونه در آیه ۹۱ 
س��وره انعام، پیامب��ر از قصد، پرسش��هایی را مطرح میکند 
تا مخالفان به اش��تباه خودش��ان پیببرند. همچنین اعتراف 
گرفتن از مخاطب یکی دیگر از کاربردهای پرسش��گری در 
قرآن اس��ت؛ برای نمونه در آیه ۱۰۱ س��وره اسراء، خداوند 
پیامبر را مامور میکند که از یهودیان زمان خود بپرس��د که 
آیا فرعون در مقابل معجزههای روشن موسی حقپذیر بود؟ 
آنه��ا نیز به حق نبودن فرعون در برابر معجزههای موس��ی 
اعتراف میکنند و چهره خود را نشان میدهند؛ زیرا یهودیان 
زمان پیامبر نیز مثل فرع��ون حقپذیر نبودند و معجزههای 
پیامبر را میدیدند ولی آن را سحر و جادو میخواندند. تهدید 
از طریق پرسشگری یکی دیگر از کارکردهای پرسش است؛ 
طبق آیه ۲۱۱ س��وره بقره، خداوند با طرح پرسش میکوشد 
تا یهودیان را با عاقبت بد اعمال و رفتارش��ان تهدید کند، تا 
آنها اصالح ش��وند. همچنین قرآن به وس��یله آن، با بدعت و 

توهم��ات مبارزه میکند؛ برای نمونه آیه ۳۲ س��وره اعراف با 
طرح پرس��ش و پاس��خ، با بدعتها و توهمات بش��ری مبارزه 
میکند. براساس آموزههای دینی و قرآنی، کسانی که درباره 
مسئلهای برایشان سوال ایجاد میشود، باید سراغ افراد آگاه 
در آن زمینه بروند و پاسخ سواالت خود را پیدا کنند. کسانی 
هم که علم کافی دارند؛ وظیفه دارند به افرادی که نمیدانند 
و از آنها س��وال میکنند، پاس��خ صحیح دهند، حتی اگر آن 

مسئله بدیهی و ساده باشد و همه پاسخ آن را بدانند. 
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مذهبي اقشار مختلف
شماره جلسه تصویب: ۵۰۰

تاریخ تصویب: ۱۳8۱/۰4/۲۵
شماره ابالغ: ۲۰۵8/دش

تاریخ ابالغ: ۱۳8۱/۰۵/۱۳
شرح: 

در جلسه ۵۰۰ مورخ 8۱/4/۲۵ شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
موضوع طرح پیش��نهادي س��اماندهي نظام پاس��خگویي به 
مسائل مستحدثه و مشکالت دیني اقشار مختلف مطرح شد 

و ماده واحده اي به این شرح به تصویب رسید: 
ماده واحده: در اجراي بند ح ماده ۱۵۹ برنامه س��وم توسعه 
کشور، به منظور پاسخگویي به مسائل مستحدثه و مشکالت 
مذهبي اقش��ار مختلف مردم، دفتر تبلیغات اس��المي حوزه 
علمیه قم موظف اس��ت نسبت به طراحي و انجام موارد زیر 

اقدام نماید: 
الف( شناس��ایي مسائل مستحدثه و مشکالت دیني جامعه، 
طبقه بندي موضوعي و اولویت سنجي این مسائل بر حسب 

نوع مسأله، نیاز مخاطبان و مقتضیات عصر حاضر. 
ب( تعیین وضعیت منابع انس��اني فعال در نظام هاي پژوهش 
دیني و برآورد نیروي انساني، تجهیزات و امکانات متناسب با 
نیازهاي پاسخگویي به مسائل مستحدثه و مشکالت مذهبي. 
ج( تدوین روش ها و الگوهاي کارآمد پاسخ یابي براي مسائل 
مستحدثه و مش��کالت مذهبي اقشار مختلف )مدل سازي و 

روشهاي کارآمد علمي(. 
د( تدوین و ارائه روش ها و شیوه هاي علمي و به هنگام براي 

پاسخگویي، از قبیل زبان، هنر، نشریات و ...
ه�( تدوین و ارائه روش هاي هماهنگي و مش��ارکت با سایر 
مراک��ز پژوهش دین��ي از قبیل مدیریت ح��وزه علمیه قم، 

سازمان تبلیغات اسالمي و ...
تبصره ۱: حداکثر زمان الزم براي بند ب، یك س��ال و براي 

بندهاي ج، د و ه� شش ماه پس از ابالغ 
این مصوبه مي باشد. 

تبصره ۲: دفتر تبلیغات اسالمي موظف 
اس��ت گزارش  فعالیت هاي خ��ود را در 
چارچوب این مصوبه، به صورت سالیانه 
)ت��ا پایان ش��هریور ماه هر س��ال( براي 
اط��الع و تصویب ش��وراي عالي انقالب 

فرهنگي ارائه کند. 
تبص��ره ۳: اعتب��ارات الزم ب��راي انجام 
مأموریت هاي یاد ش��ده، توسط سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي پیش بیني شده و 
در بودجه ساالنه دفتر تبلیغات اسالمي 

حوزه علمیه قم منظور مي شود. 

نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
از نظر ۱8 مولفه بش��رح زیر مورد نقد و 

بررسی قرار گرفته است:
دامن��ه اعتبار زمانی، نامگ��ذاری، عنوان 

گذاری، نس��خ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، 
مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، 
کاس��تی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، 

منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- وجود تغیی��رات احتمالی زمینه اج��رای مصوبه در کوتاه 

مدت
اجرای آزمایش��ی مصوبات، آزمونی برای مصوبات اس��ت تا 
بتوان آنها را از نظر تحقق اهداف از پیش تعیین ش��ده مورد 
ارزیابی قرار داد. تغییرات احتمالی در مصوبه آزمایشی بهتر 
از مصوب��ه دایمی انجام می ش��ود و مراجع��ه چندباره برای 
ارزیابی آنها به انجام تغییرات مثبت می انجامد. مردم نیز در 
پذیرش آثار مصوبات آزمایش��ی فعال تر برخورد می کنند و 
آمادگی بیشتری برای مشارکت در اجرای مصوبات آزمایشی 

و بررسی کمیت و کیفیت آنها دارند.
- نسخ کلی مصوبه و نه موردی و تخصصی

جمالت نس��خ نوعی با ارائه گزاره ای کل��ی رابطه خود را با 
مصوبات قبلی تعیین می کند بدون اینکه نسبت دقیق با هر 
یك از مصوبات پیش��ین را محاس��به و تعیین کند. غفلت از 
مهندسی مصوبات، بس��یاری از ظرفیت های قانونی را نابود 
می س��ازد و وضع مصوبه بدون تنقیح همانند ابتالی انسان 
به بیماری نابودی حافظه است که عدم تعیین روابط مصوبه 

جدید با مصوبات قبلی نتیجه عادی آن است.
- سردرگمی در مصداق یابی نسخ نوعی مصوبه

نس��خ نوعی مروج مجادله و درگیری در جامعه برای تعیین 
مرجع نس��خ و شناسایی موارد نسخ شده است و هر کس با 
در دست داشتن ماده ای از مصوبه، حق را به جانب خود می 
داند بدون توجه به آنکه مصوبات مورد اس��تناد آنها بصورت 
نوعی یا ضمنی توسط مصوبه ای دیگر نسخ شده است. این 
مهم هنگامی مشکل ساز خواهد بود که مجریان مصوبه نیز 
اطالعات کاملی از مصوبات و روند نس��خ نوعی آنها نداش��ته 
باش��ند. ایجاد بی نظم��ی در نظام حقوق��ی جامعه، نتیجه 

منطقی نسخ نوعی و حواشی مربوط به آن است.

- مشکل نسخ های کلی یا نسبی مصوبه
رابطه مصوبات با یکدیگر بصورت کامل یا ناقص وجود ندارد. 
در صورت نس��خ مصوبات مغایر باید دانست که آیا تمام یك 
مصوبه با مصوبه دیگر مغایرت دارد یا بخش��ی از آن. مصوبه 
ای که کلیات آن نس��خ و جزئیاتی از آن باقی مانده است را 
چه می توان نامید؟ تبعیت جزئیات مصوبات از کلیات، بقاء 
اعتبار بر جزئیات مصوبه ای که کلیات آن نس��خ شده است 
را با ابهام مواجه می س��ازد. بنابراین کابرد نسخ در مصوبات 
بویژه نسخ نوعی، امری کامال تخصصی است که جز از افراد 

دارای دانش و تجربه وضع مصوبه ممکن نیست.
- تورم در نام و نامگذاری مصوبات

تورم در مصوبه و وضع مصوبه بطور طبیعی حضور دشوارگونه 
خ��ود را در همه عرصه های وابس��ته و همراه مصوبه و وضع 
مصوب��ه تحمیل می کند که نام و نامگذاری مصوبات یکی از 
مهم ترین وجوه آن است. البته چند ده هزار مصوبه در مراجع 
متعدد و مختلف مقرره گذار در کشور با شیوه های گوناگون 
در وضع مصوب��ه، نیازمند همین تعداد ن��ام برای نامگذاری 
مصوبات اس��ت. پس بط��ور طبیعی موضوع ت��ورم مصوبه و 
وض��ع مصوبه به عنوان یك مش��کل الینحل از وضع مصوبه 
به نامگذاری آنها نیز منتقل می ش��ود. هم اکنون هزاران نام 
مصوبه در فهرست ها و مجموعه مصوبات گوناگون وجود دارد 

که هیچ نظم و انضباطی در آنها مشاهده نمی شود.
- نامگذاری مصوبات با اعداد ترتیبی

ش��ماره گذاری ترتیبی همانند شماره ردیف مصوبات از یك 
ال��ی آخر کمك چندان��ی در طبقه بندی و اس��تفاده از آن 
ندارد. این ش��کل از نامگذاری صرفا می تواند در ش��مارش 
ترتیبی مصوبات و ش��مارش کمیت مصوبات مورد استفاده 
ق��رار گیرد که از نظر درک مفهومی مصوبات در هنگام اجرا 
توس��ط مجریان و مردم در هن��گام تبعیت اهمیت چندانی 
ندارد. در سامانه مصوبات و مقررات مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی هر 
مصوبه دارای یك شماره ترتیبی است که 
در کنار عنوان و نام مصوبه مورد استفاده 
قرار گرفته است و در جداول مربوطه قید 

شده است.
- مرتب سازی سلسله مراتب و الیه های 

مصوبه
موضوعات مرتبط با یك پدیده که بناست 
در قال��ب یك مصوبه صورت بندی ش��ود 
بص��ورت الیه ه��ای سلس��له مراتبی در 
سرنوش��ت پدیده دخالت دارند. به منظور 
مرتب سازی الیه های محتوایی مرتبط با 
یك پدیده در مصوبه، جداس��ازی الیه ها 
و عنوان بندی آنها در جمع مواد و تبصره 
های یك مصوبه کاری مطلوب اس��ت که 
می تواند مطالب مرتبط با یك الیه را کنار 
هم قرار داده تا مخاطبان مصوبه در درک 
و اجرای مصوبه به راحتی عمل نمایند. عنوان بندی مطالب 
در یك متن قانونی موجب می ش��ود که مطالب و الیه های 
کم اهمیت حذف و الیه های مهم نیز بصورت مرتب ش��ده 
ارائه ش��وند. آناتومی جامعه دارای سطح بندی و الیه بندی 
اس��ت و بر همین اس��اس نیز پدیده ه��ای اجتماعی دارای 

سطوح و الیه های گوناگون اند.
- بی نظمی شدید در اصالح و اصالحیه مصوبات

در اصالح مصوبات بی نظمی ش��دید مالحظه می ش��ود به 
نحوی که بطور کامال واقعی نمی توان از اصالحیه های مکرر 
مصوبات بصورت فرعی در مصوبات غیرمرتبط آگاهی یافت.

- شتابزدگی و بی توجهی در تصویب مصوبه
ج��ای تعجب دارد که ش��تابزدگی در تدوی��ن پیش نویس 
مصوبات از گذش��ته به آینده منتقل ش��ده اس��ت. مصوبات 
تدوین شده و تصویب شده دارای اشتباهات فراوان دستوری 
فاحش و مربوط به استفاده نادرست از ارکان جمله است که 
با توجه به تخصصی بودن امر وضع مصوبه در مجلس شورای 

اسالمی جای تامل دارد!
- تکرار مصوبه از روی یادآوری موضوع

در بعضی از موارد تکرار یك جمله از روی یادآوری محتوای 
جمل��ه اس��ت و هدف تکرار ب��ه تعویق انداختن فراموش��ی 
محتوای جمله اس��ت. یادآوری نیز حضور موضوع مورد نظر 
در حوزه اندیشه فعلی مخاطبان است. باید توجه داشت که 
برای فراگیری دقیق یك موضوع باید در فواصل منظم زمانی، 

تکرار شود تا یادگیری موضوع رفته رفته کامل شود.
- بررسي سطح و حیطه صالحیت و مراجع ناظر بر مصوبات 

هریك از نهادهاي مذکور
فعالی��ت مراکز متعدد در حوزه وضع مصوبه، نحوه نظارت بر 
رفتار تقنینی آنها و نظارت بر حس��ن اجرای مصوبات دشوار 
است. عدم نظارت بر تعدد مراکز تقنینی، احتمال بروز خطا 
در مقرره گذاری را افزایش می دهد. نبود برنامه کالن برای 
مراک��ز متعدد وضع مصوب��ه، در امر نظارت بر این مراکز نیز 
وج��ود دارد. با عدم وجود نظارت، مراج��ع متعدد و موازی 

هر یك بر اس��اس روش و صالحدی��د خود به مقرره گذاری 
م��ی پردازد و اداره امور جامعه را با وضع مصوبه متداخل، با 

مشکل مواجه می سازند.
- ارجاع مصوبه برای ایجاد سابقه

در برخی از موارد برقراری ارجاع بین مصوبات مختلف برای 
هر دو مصوبه ای جاد س��ابقه در مجموعه مصوبات کش��ور 
می کند و اتصاالت آنها را به بدنه مصوبات قوی تر و محکم 
تر می س��ازد. مصوبات دارای س��ابقه در وضع مصوبه کشور 
معموال دارای اهمیت بیش��تری در مقایسه با سایر مصوبات 

هستند.
- ابهام افکنی مصوبات مزاحم

مصوب��ات مزاحم حامل ابهام اند و در محدوده عملکرد خود 
ابهام را گسترش می دهند و ذهن مخازبان مصوبه را درگیر 
اثر مزاحمتی خود می کنند. اثر ابهام آفرینی مصوبات مزاحم 
م��ی تواند ت��ا در مجموعه مصوبات غیرمرتبط هم اثر س��وء 
داش��ته باش��د. مهم تر از همه اینکه ابهام م��ردم از مصوبه، 
واضع مصوبه و وضع مصوبه در اثر مواجهه به مصوبات مزاحم 
قطعا بصورت خرده فرهنگ ه��ای مخرب اجتماعی خود را 

نشان خواهد داد.
- عدم جامعیت مصوبه

جامعیت مصوبه حکایت از حضور تمامی مش��مولین مصوبه 
در دای��ره تحت کنترل آن اس��ت. مصوبه جامع می تواند بر 
هم��ه آنچه که باید عملکرد مطلوب داش��ته باش��د. اجرای 
مصوبات دارای اس��تثنائات ف��راوان از این جهت که در گام 
نخس��ت، مصوبه جامعیت خود را نقض می کند با دشواری 
های همراه اس��ت که باید برای بر ط��رف نمودن آن فکری 
کرد. قانونی که قبل از اجرا دارای اس��تثنائات فراوان باش��د 
در حی��ن اجرا توانایی پیش��برد اهداف خ��ود را در گفتمان 

اجتماعی رقیب )استثنائات( ندارد.
- تج��اوز مصوب��ه از دامنه اعتب��ار زمانی 

خود
اصوال هر مصوبه دارای شناسنامه تاریخی 
ش��امل تاریخ تدوین پی��ش نویس، تاریخ 
بحث و بررسی کارشناسی، تاریخ جلسات 
کمیس��یون های تخصصی، تاریخ تصویب 
در کمیسیون های تخصصی، تاریخ طرح 
در جلسات علنی، تاریخ الزم االجرا شدن 
مصوبه، ط��ول مدت اجرای مصوبه، تاریخ 
تصویب در جلسه علنی، تاریخ ابالغ دولت 
به روزنامه رسمی، تاریخ انتشار در روزنامه 
رسمی کشور، تاریخ ابالغ دولت به دستگاه 
های اجرایی و تاریخ های ابالغ به سلسله 
مراتب انتهایی دس��تگاه ه��ای اجرایی و 
ذینفعان اس��ت. بنابراین هر مصوبه دارای 
تعداد زیادی تاری��خ و زمان برای مراحل 
مختلف از تدوین تا اجراس��ت. بهتر است 
هر مصوب��ه از نظر ظرف زمان اجرا دارای 

محدودیت باشد مگر آنکه در مصوبه قید دیگری آمده باشد. 
در شرح ماجرای این نوشتار به مصوبات بودجه ساالنه اشاره 
ش��ده اس��ت که هیچ یك در ظرف مق��رر زمانی خود نمی 
گنجد. تج��اوز از محدوده زمانی برای مصوبه و وضع مصوبه 
پسندیده نیست اما در وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی از 

این موارد دیده می شود.
- بکارنبردن واژگان نامانوس، بیگانه و غریبه در مصوبه

وض��وح مصوبات به بکارنب��ردن واژگان نامان��وس، بیگانه و 
غریبه وابسته است که تقریبا در تمامی مصوبات ایران تعداد 
فراوانی از این دس��ت واژگان وجود دارد. ظاهرا وضع مصوبه 
سنتی به سبك ایرانی قادر نیست مصوبه را با زبان و ادبیات 
فاق��د واژگان نامانوس، بیگانه و غریبه تدوین و تصویب کند. 
بنابراین مشکل فهم مردم از مصوبه همچنان با شیوه مرسوم 

وضع مصوبه باقی خواهد ماند.
- ناتمام گذاردن شرایط اقدام قانونی در مصوبه

در بس��یاری از موارد مس��کوت گذاردن مصوبه در برخی از 
موارد مرتبط با آن ، ش��رایط اقدام و اجرای مصوبه را ناقص 
رها کرده اس��ت و مجریان مصوبه در مق��ام اجرا و مردم در 
مقام بهره مند از مصوبه با مش��کالت متعدد روبرو هس��تند. 
اینکه چرا واضع مصوبه در موارد متعدد س��کوت کرده است 
موضوع مهمی نیست چرا که در این سکوت، در صحنه عمل 
به مصوبه ضعف و ناتوانی بوجود می آید که نمی توان آن را 

به بحث پیرامون علت سکوت واضع مصوبه واگذار نمود.
- پش��تیبانی مصوب��ه از نظ��م ب��راي بق��ا به مثاب��ه امنیت 

اجتماعی
جامع��ه برای بقای خود به نظم نی��از دارد و نظم نیز امنیت 
اجتماعی را به ارمغان می آورد. مصوبه موجب نظم بخش��ی 
به روابط اجتماعی و تعیین نس��بت اجزای جامعه با هم می 
شود. دستاورد مهندسی روابط و اجزای جامعه، نظم بخشی 
به س��طوح مختلف جامعه اس��ت که مهم ترین محصول آن 
تامین بقای جامعه اس��ت. بقای جامعه او را از آفات و آسیب 
ه��ای فراوان پیرامون آن حف��ظ می کند که آن را به عنوان 

امنیت اجتماعی می شناس��ند. جامعه ام��ن، باقی و منظم 
است و می تواند در راستای اهداف مصوبه و وضع مصوبه گام 
بر دارد. اما مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی در 
روابط اجتماعی نظم بخش��ی الزم را ندارد و نمی تواند بقای 
پدیده های را تامین کند و بالتبع در امنیت بخشی به جامعه 
بصورت ناقص عمل می کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به س��بك ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه 
ع��دم وجود امنیت اجتماعی به عن��وان هدف مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- عام بودن مصوبه به مثابه جامع نگری

ویژگ��ی عام ب��ودن مصوبه به معنای وج��ود جامع نگری در 
مراحل وضع مصوبه شامل تدوین، تصویب، تایید، ابالغ، اجرا، 
نظارت و تفسیر اس��ت که دلیل قاطعی برای در نظر گرفتن 
همه موارد مرتبط به مصوبه اس��ت. جامع نگری در مصوبه و 
وضع مصوبه می تواند از انجام اصالح و تغییرات مکرر مصوبات 
جلوگی��ری نماید و به همگان پیرام��ون کامل بودن مصوبه و 
روش وضع مصوبه اطمینان بدهد. معموال مصوبات جامع نگر 
دارای سطح مطلوبی از کارآمدی اند که می تواند روابط پدیده 
ها رابه درستی تعیین کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به 
سبك ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم 
وج��ود جامع نگری در مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی 

ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انع��کاس نظ��ر اکثریت در مصوبه به مثاب��ه توجه به رای و 

خواست مردم
انعکاس نظر اکثریت به معنای توجه به رای و خواست مردم از 
ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است. توجه مصوبه و 
واضع مصوبه به رای و خواست مردم در جامعه پذیری مصوبه 
نق��ش مهمی دارد. مصوبه و وضع مصوب��ه از طریق برگزاری 
انتخابات خود را مطابق رای و خواست مردم شکل می دهند 
و مختصات خود را بر اس��اس نظر مردم 
بازسازی می کنند. مصوبه و واضع مصوبه 
بر اس��اس خواست مردم در فرآیند وضع 
مصوبه شرکت جسته و برای روابط جامعه 
تعیین حد و حدود می کنند. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز 
و تشدید مش��کالت زندگی مردم نشانه 
عدم توج��ه به رای و خواس��ت مردم به 

عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی دین از مصوبه به مثابه الهی 

بودن مصوبه 
اگر منب��ع مصوبه و وض��ع مصوبه، دین 
باش��د یعنی مصوبه مصوب الهی است و 
اجرای آن مورد رضایت خداوند اس��ت و 
عدم اجرای آن موج��ب عقوبت و عذاب 
خداوند است. زندگی در سایه سار وحی 
و در س��ایه امن الهی آرزوی هر مسلمان 
ایرانی است. سعادت مادی و معنوی ملت 
ایران با گس��ترش جامعه دینی به معنای واقعی کلمه محقق 
می شود که جامعه تا رسیدن به آن محتاج تالش های فراوانی 
است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز و 
تش��دید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم الهی بودن مصوبه 

مصوب به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضع مصوبه مس��تقیم )عدم تفویض( به مثابه مس��ئولیت 

مدنی واضع مصوبه
واضع مصوبه مس��تقیم )عدم تفویض( به معنای مس��ئولیت 
مدنی واضع مصوبه یکی از اصول وضع مصوبه اس��ت. در ایران 
معموال پیرامون مس��ئولیت مدنی واضع مصوبه کمتر صحبت 
ش��ده اس��ت. نگاه مصوبات به موضوع مسئولیت مدنی واضع 
مصوبه قابل مالحظه و بررسی است. البته با وجود حجم فراوان 
مشکالت زندگی مردم باید در خصوص اهمیت نقش و وظیفه 
وضع مصوبه و کارآم��دی آن آگاهی های الزم به جامعه ارائه 
ش��ود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز و 
تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم واضع مصوبه مستقیم 
)عدم تفویض( به مثابه مسئولیت مدنی واضع مصوبه به عنوان 

اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- پش��تیبانی از منافع عمومی در مصوب��ه به مثابه مصلحت 

عمومی
اصل یکصد و دوازدهم مجمع تش��خیص مصلحت نظام برای 
تش��خیص مصلح��ت در مواردی که مصوبه مجلس ش��ورای 
اس��المی را ش��ورای نگهبان خالف موازین ش��رع یا مصوبه 
اساس��ی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر 
شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری 
به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این مصوبه ذکر 
شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. مرجع تشخیص 
مصلح��ت نظام به معنای حاکمیت )فرمانروایان( دانس��ت نه 
لزوما نهادی برای تش��خیص مصلحت عموم )فرمانبران(. در 
مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید 
مش��کالت زندگی مردم نش��انه عدم وجود منافع عمومی به 

مثابه مصلحت عمومی در وضع مصوبه است.
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 نسل جوان و انبوهی از پرسش های بی پاسخ 
دوران معاصر!؟

مس���ائل  ب���ه  پاس���خگويي 
مش���كالت  و  مس���تحدثه 
مذهب���ي اقش���ار مختل���ف 
مهم���ی  بس���یار  موض���وع 
اس���ت ک���ه طی ده���ه های 
گذش���ته همگام با تهاجم 
فرهنگی دشمنان تشدید 
کارآم���دی  اس���ت.  ش���ده 
عال���ی  ش���ورای  مصوب���ه 
انق���الب فرهنگ���ی در این 
زمینه، خود محل پرسش 

و ابهام است.

پرسش���گری نق���ش مهمی 
پیش���رفت  و  یادگی���ری  در 
افراد دارد؛ هر چه سوالها 
باش���ند،  بهت���ر  و  بیش���تر 
یادگی���ری عمیقتر اس���ت. 
در قرآن نیز برای درک بهتر 
مفاهی���م قرآن���ی، از روش 
پرسش���گری استفاده شده 
اس���ت. برای حل بسیاری 
ب���ه  از مش���کالت جامع���ه 
ب���ه  آن  از  ک���ه  اطالعات���ی 
دست میآیند، نیاز داریم.

دکترمحمدرضاناریابیانه


