
گزارش

 اش�اره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از 
اهمیت بس�یاری برخوردار اس�ت. وضع مصوبه در حوزه 
فرهنگ و ام�ور فرهنگی در جمهوری اس�امی ایران با 
ش�ورای عالی انقاب فرهنگی اس�ت ک�ه طی چند دهه 
فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه 
در ق�وه مقننه و س�ایر مراک�ز و مراجع مق�رره گذار در 
ایران دارای ویژگی های س�نتی و به سبک ایرانی است 
و از آس�یب ه�ای مش�ترکی در رن�ج اس�ت ک�ه نهایتا 
کارآم�دی آنه�ا 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 شورای 
عال�ی انقاب فرهنگی را در دس�تور کار خود قرار داده 
اس�ت. این نوش�تار ب�ه معرفی، نق�د و بررس�ی مصوبه 
سیاس�ت تحقیقاتي کش�ور می پردازد که هم اکنون از 
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مقدمه - سياست  علمی و سياست  تحقيقاتی : 

تم��دن  عظيم  و ش��كوهمندي  كه  در طي  چه��ارده  قرن  در 
سرزمينهای  اسالمی ، به  خصوص  كش��ور ایران ، پدید آمده  
است  حاصل  اهتمامی  است  كه  مسلمانان  همواره  به  تحصيل  
علوم  و معارف  گوناگون  داشته اند مسلمانان  به  حكم  تأكيدي  
كه  كتاب  آسماني  در حق  علم  و تفكر نموده  و عزت  و شرفي  
كه  براي  علم  و معرفت  قائل  ش��ده  و همچنين  توصيه هایي  
ك��ه  پيامبر اكرم  و ائمه  هدي - عليهم  الصلوه  و الس��الم - در 
فراگرفتن  علوم  كرده اند، بناي  تمدن  اس��المي  را بر پایه  یك  
سياس��ت  كلي  نهاده اند، سياس��تي  كه  خود داراي  سه  ركن  
بوده  اس��ت . ركن  اول  این  سياس��ت  تحقيق  و تحصيل  علم  
است  در هر جا كه  باشد، حتي  در ثریا. انبوه  ترجمه هایي  كه  
از قرن  دوم  هجري  به  بعد از زبانهاي  غيراس��الم  به  زبانهاي  
عربي  و فارس��ي  شده  اس��ت  و همچنين  كتابهاي  جدید كه  
دانش��مندان  مس��لمان  در رش��ته  گوناگون  تاليف  كرده اند. 
نشانه  بارزي  است  از همين  شوق  و عالقه اي  كه  مسلمين  به  
تحقيق  و فراگرفتن  علوم  داش��ته اند. ركن  دوم  این  سياست  
كل��ي  تعميم  علم  و آموزش  همگاني  علوم  بوده  اس��ت . علوم  
و مع��ارف  در تمدن  اس��المي  اختصاص  به  گ��روه  خاصي  از 
دانشمندان  نداشته  است ، بلكه  همه  آحاد امت  مي توانستند 
از آنها بهره مند ش��وند. تاسيس  مدارس  و حوزه هاي  متعدد 
علمي  در سرتاس��ر تمدن  اسالمي  نش��انه اي  است  از همين  
اهتم��ام  براي  تعميم  علم  و آموزش  آن  به  همگان  و باالخره  
ركن  س��وم  سياس��ت  مزبور نزدیك  كردن  عل��م  به  عمل  و 
اس��تفاده  از نور علم  در راه  اعمال  فردي  و جمعي  در جامعه  
اس��المي  بوده  اس��ت . همچنان  كه  علم  بي عمل  را در تمدن  
اسالمي  بي حاصل  مي دانستند، عمل  بدون  علم  را نيز دور از 

خردمندي  به  شمار مي آورند. 
بر اس��اس  همين  سياست  كلي  و ارگان  س��ه  گانه  است  كه  
جمهوري  اسالمي  ایران  سياس��ت  جدید علمي  و همچنين  
سياس��ت  تحقيقات��ي  خ��ود را تدوی��ن  مي كند. سياس��ت  
تحقيقاتي  خود جلوه  و تفصيلي  از ركن  اول  سياس��ت  علمي  
كش��ور، یعني  تحقيق  و تحصل  علوم  است . برنامه ایي  را كه  
دولت  جمهوري  اس��المي  ایران  به  منظور نيل  به  این  هدف  
در پيش  خواهد گرفت . ش��وراي عال��ي انقالب  فرهنگي  در 
هفت  ماده  و دو تبصره  به  ش��رح  ذیل  در یكصدو ش��صت  و 
پنجمين  جلس��ه  خود به  تاریخ  سه شنبه  12/07/67 تدوین  

و تصویب  كرده  است : 
ماده  1- در جمهوري  اسالمي  ایران  نفس  تحقيق  و كوشش  
براي  كش��ف  مطالب  جدی��د و وجود محققان  براي  كش��ور 
محترم  و ضروري  محسوب  مي شود و لذا دولت  مكلف  است  
از راهه��اي  زیر به  تقویت  و توس��عه  تحقيقات  و تش��ویق  و 

ترغيب  محققان  اهتمام  ورزد. 
الف - رفع  موانع  تحقيق  در همه زمينه هاي  علمي  و فرهنگي 

و فني . 
ب - تش��ویق  و ترغيب  محققان  و حمایت  مادي  و معنوي  از 
محققاني  كه  تحقيقات  ایشان  براي  تحقق  اهداف  جمهوري  

اسالمي  ایران  مفيد و موثر تشخيص  داده  مي شود. 
ج - موظف  نمودن  سازمانها و مراكز تحقيقاتي  كشور، مانند 
فرهنگس��تانها و س��ازمان  پژوهش��هاي  علمي  و صنعتي ، به  
حمایت  مس��تمر از محققان  و انجمنهاي  علمي  و تحقيقاتي  
در كشور. دولت  در این  راه  اعتباراتي  را بدین  منظور در نظر 
گرفته  اس��ت  كه  از طریق  س��ازمانها و مراكز یاد شده  صرف  
خواهد كرد و در صورت  لزوم  به  تأس��يس  مراكزي  دیگر نيز 

مبادرت  خواهد ورزید. 
د- دانش��گاهها و مراكز آم��وزش  عالي  نيز موظفند عالوه  بر 
برنامه ه��اي  ج��اري  تحقيقاتي  خود، هر س��اله  اعتباراتي  را 
به  منظ��ور حمایت  از تحقيقات  آزاد اس��تادان  خود در نظر 

گيرند. 
م��اده  2- به  منظور تحقق  اهداف  جمهوري  اس��المي  ایران  
و بهره گي��ري  از عل��وم  و فنون  و تجارب  پيش��رفته  بش��ري  
و اس��تغناي  كش��ور در عل��وم  و فنون  و صنای��ع  و توليدات  
كش��اورزي  و ام��ور فرهنگ��ي  و نظامي  و نظای��ر آن ، دولت  
موظف  است  بر طبق  برنامه  مشخص  از طریق  زیر نسبت  به  
انجام  تحقيقات  گروهي  و سازمان  یافته  اقدام  نماید. بدیهي  
است  كه  تاس��يس  و توس��عه  و حمایت از مراكز تحقيقاتي  
برحس��ب  اولویتي  كه  در برنامه هاي  كش��ور براي  آنها قائل  

مي شوند انجام  خواهد گرفت . 
طریق  اول : دانشگاهها و مراكز آموزش  عالي . 

تحقي��ق  همانا از وظایف  اصلي  دانشگاههاس��ت  و تحقيقات  
دانشگاه  عمدتاً مشتمل  است  بر تحقيقات  بنيادي  و كاربردي  
اساس��ي  كه  توسط  دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي  وابسته  به  

دانشگاه  انجام  مي گيرد. 
طری��ق  دوم : مراكز تحقيقات��ي  وزارتخانه ها و س��ازمانهاي  

دولتي  و صنعتي  وابسته  به  دولت 
به  منظور انج��ام  تحقيقاتي  كه  اطالق  عملي  دارند و به  آنها 
تحقيقات  كاربردي  )applied( گفته  مي ش��ود و همچنين  
 ،)development(  تحقيقات��ي  كه  مفيد توس��عه  اس��ت
وزارتخانه ها و س��ازمانهاي  دولتي  و صنعتي  وابسته  به  دولت  
مكلفن��د در زمينه ه��اي  اصلي  فعاليت  خوی��ش  هر یك  به  

تأسيس  مركز تحقيقات  كاربردي  اقدام  نمایند. 
طریق  سوم : مراكز تحقيقاتي  غيردولتي 

تقویت  بنيه تحقيقاتي  كشور و توسعه  فعاليتهاي  تحقيقاتي  
و تقرب  بيش��تر به  اهداف  جمهوري  اس��المي  ایران  مستلزم  
تأس��يس  و توس��عه  مراكز تحقيقاتي  غيردولتي  است . ولذا 
دولت  موظف  اس��ت  از تأسيس  اینگونه  مراكز و موسسات  و 

استمرار آنها حمایت  كند. 
تبصره : ضوابط  كلي  تاسيس  مراكز و موسسات  تحقيقاتي  را 

شوراي عالي انقالب  فرهنگي  تصویب  خواهد كرد. 
ماده  3- دولت  مكلف  اس��ت  جایگاه  مناسب  "محقق " را در 
تش��كيالت  دول��ت  و مراكز تحقيقاتي  و دانش��گاهها تعریف  
نماید و بر طبق  برنامه  مش��خصي  نس��بت  به  تربيت  محقق  
از طریق  دانش��گاهها و مراكز تحقيقاتي  و اعزام  دانش��جو به  
خ��ارج  و هم  چنين  برگزاري  دوره هاي  كوتاه  مدت  در داخل  

و خارج  اقدام  نماید. 
م��اده  4- ب��ه  منظ��ور حمایت  مال��ي  از محقق��ان  و مراكز 
تحقيقاتي  و تامي��ن  اعتبارات  الزم  جهت  تحقيقات  ضروري  
همه  س��اله  درصد مناس��بي  از توليد ناخالص  ملي  كشور در 
نظر گرفته  خواهد ش��د. ميزان  و نحوه  هزینه  این  اعتبارات  
و كمكها را ش��وراي  پژوهشهاي  علمي  كشور تعيين  خواهد 

نمود. 
م��اده  5- نظر ب��ه  اهميتي  كه  كس��ب  "اطالعات  علمي " در 
توسعه  تحقيقات  دارد، دولت  موظف  است  نسبت  به  تاسيس  
شبكه  اطالعات  علمي  در كشور اقدام  عاجل  به  عمل  آورد و 
از براي  تأمين  اعتبارات  س��اليانه ریالي  و ارزشي  برنامه ریزي  

كند و در حق  آن  اولویت  قائل  شود. 
ماده  6- در سياس��ت  تحقيقاتي  كشور به  تاسيس  و تقویت  
فرهنگستان  علوم  اولویت  داده  مي شود تا فرهنگستان  بتواند 
هر چه  زودتر و شایس��ته تر به  تدوین  سياستهاي  آموزشي  و 

پژوهشي  و ارتقاء سطح  دانش  در كشور مبادرت  ورزد. 
ماده  7- شوراي  پژوهشهاي  علمي  موظف  است  كه  روشهاي  
اس��تفاده  از نتای��ج  تحقيق��ات  را تعيين  كن��د و برنامه هاي  

اجرای��ي  خاصي  را ب��ه  منظور تبيين  
سياستهاي  تحقيقاتي  تدوین  نماید. 

تبص��ره : وزارت  فرهن��گ  و آموزش  
عالي  موظف  است  با عنایت  تام  به  این  
مصوبه  در حق  وظایف  و اختيارات  و 
تركيب  ش��وراي  پژوهش��هاي  علمي  
كش��ور تجدید نظر كن��د و آیين نامه  
جدیدي  را تدوین  و به  جهت  تصویب  
به  ش��وراي عال��ي انق��الب  فرهنگي  

تقدیم  نماید. 

نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
از نظر 18 مولفه بشرح زیر مورد نقد 

و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان 
گذاری، نس��خ نوعی، تغييرات، آیين 
نگارش، تكراری بودن، مراجع موازی، 
اس��تثناپذیری،  مزاح��م،  مصوب��ات 
آگاهی عمومی، كاس��تی ها، اهداف، 
ویژگ��ی های ذات��ی، ویژگ��ی های 

عرض��ی، مناب��ع تقنينی، اس��تانداردهای تقنين��ی و منافع 
عمومی

- تاكيد بر حس��ن اجرای مصوبات آزمایش��ی نزد مجریان 
برای دایمی شدن آن 

مصوبات آزمایش��ی با دارابودن ویژگی های آزمایش��ی نزد 
مجریان مصوبه از حساسيت نسبتا خاص برخوردارند چون 
برای تبدیل آنها به مصوبات دایمی نيازمند مرحله بررس��ی 
و ارزش��يابی عملكردن��د. از این رو تاكيد بر حس��ن اجرای 
مصوبات آزمایش��ی فرصت مناس��بی برای ارزیابی كارایی و 

كارآمدی آنهاست.
- مشكل عدم تنقيح مصوبات

قوه مقننه در بيش از 110 س��ال وض��ع مصوبه به تصویب 
مصوبه پرداخته است كه همچون انباری بدون قفسه، طبقه 
و چيدمان به روی هم انباش��ته ش��ده است. برای یافتن هر 
كاال بای��د همه انب��ار را زیر و رو كرد و ب��ه هم ریخت! این 
كار در انباره��ای ب��زرگ كاال نه ممكن اس��ت نه مقرون به 
صرف��ه! آیا می توان برای یافت��ن یك مصوبه می توان همه 
مصوبات یك قرن اخير را وارس��ی نمود؟ آیا با وجود حجم 
وضع مصوبه فعلی امكان بررس��ی مصوبات گذشته كشور و 
تعيي��ن ارتباط��ات آنها با مصوبات قبلی وج��ود دارد؟ آیا با 
جایگزین��ی یك جمله ناروا جای فعاليتی مهم از قوه مقننه 
را می گيرد؟ پاس��خ به این دست پرسش ها با توجه تداوم 

مشكالت در زندگی مردم از پيش معلوم است.
- حاكمي��ت مج��ری مصوبه در تش��خيص مصادیق نس��خ 

نوعی
در نس��خ های غيرقاع��ده مند معموال مجری��ان مصوبه كه 
دان��ش و تجربه كافی در امر وضع مصوبه ندارند خود را در 
جایگاه واضع مصوبه برای تشخيص مصادیق نسخ نوعی می 
یابند كه معموال بر اساس سليقه و دیدگاه های غيرحقوقی 

به مصداق یابی می پردازند و نه تنها مش��كلی از كش��ور را 
حل نمی نمایند كه مش��كلی بر مشكالت دیگر می افزایند 
كه برای حل این دس��ت مشكالت جدید باید تدبيری ویژه 
اندیش��يد. ناگفت��ه نماید كه در هيچ یك از جمالت نس��خ 

نوعی، مرجع تشخيص مصداق نسخ مشخص نشده است.
- رواج بازار داغ تفسيرهای مصداق شناسانه در مصوبات

در این گون��ه موارد برای تعيين مصداق یا مصادیق نس��خ 
نوعی، معموال از س��وی افراد كارش��ناس و غيركارش��ناس 
تفاس��ير متعدد و متناقضی ارائه می ش��ود به نحوی كه هر 
كس مصوبه را به نفع خود تفس��ير می نماید. همه خود را 
از مصوب��ه طلبكار می دانند و در آن لحظه ش��خص واضع 
مصوب��ه در صحنه دع��وی و اختالف نظر وج��ود ندارد كه 
ش��اهد و ناظر و داور مش��كالت بوجود آمده از نس��خ نوعی 
باش��د و به طریقی مسئوليت كار خود را بپذیرد. رندان آگاه 
به مصوبه نيز با زبان بازی خواهند توانست از این بازار سياه 

تفاسير، به نفع خود بهره برداری نمایند.
- جامعيت نام بر محتوای مصوبات

در روش س��نتی و رای��ج وضع مصوبه معم��وال در تدوین و 
تصویب مصوبات به نام و نامگذاری مصوبات از نظر كاربردی 
توجه كافی نمی ش��ود. نام مصوبه زمانی به بهترین ش��كل 
ممكن انجام ش��ده اس��ت كه تمامی جوانب و زوایای پيدا 
و پنهان مصوبات را از نظر مفهومی پوش��ش دهد به نحوی 
كه با مطالعه نام تقریبا از خواندن همه متن مصوبات بصورا 
گذرا بی نياز ش��د. حداكثر هماهنگی محتوا با نام مصوبات 
در جامعيت نام برای محتوا تعریف می ش��ود كه نتيجه آن 
در كار با مصوبات توس��ط مجریان و مردم در جامعه معين 

می گردد. 
- نام به مثابه نشانی مصوبات 

نامگ��ذاری مصوب��ات در واقع ارائه نش��انی ح��وزه و قلمرو 
آنهاس��ت. وجود دقت در امر مهم نامگذاری مصوبات، ارائه 
نش��انی صحيح و دقيق مصوبات برای ذینفعان آن است كه 
در ص��ورت مواجه ش��دن با بی نظم��ی مخاطبان مصوبات 
یعن��ی م��ردم و مجری��ان را در فهم و اج��رای مصوبات در 
س��طح جامعه دچار مش��كل كرده و می كند. بی نظمی در 
نامگ��ذاری مصوبات، امر جانمایی حوزه و قلمرو ش��موليت 

آنها را با مشكل مواجه می سازد.
- دسترسی بهتر و ساده تر به مفاهيم در مصوبه

عنوان بندی و جداس��ازی موضوعات مرتبط با یك پدید در 
مصوبه موجب می ش��ود كه دسترسی به مفاهيم مورد نياز 
بهتر و س��اده تر انجام شود. ارتقای دسترس پذیری مطالب 
در مصوبات بدون عنوان بندی مطالب مرتبط و جمع آوری 
آنها ذیل یك عنوان ممكن نيس��ت. دسترس��ی به مفاهيم 
به واضعان مصوب��ه در وضع مصوبه و به مجریان مصوبه در 
اج��را و به م��ردم در درک و تبعيت 
پذیری از مصوبه كمك بسياری می 
كند. هر گونه ایجاد دسترس��ی برای 
درک مفاهي��م مرتبط ب��ا یك متن 
پيچيده مصوبه م��ی تواند به تبعيت 
پذی��ری مصوبات توس��ط م��ردم در 
جامع��ه كمك نماید. به عبارت دیگر 
عنوان بن��دی با تعيي��ن جغرافيای 
محتوای��ی و جانمایی های محتوایی 
مصوبات كمك می كند كه این مهم 
نيز در دسترسی آسان تر به محتوای 

مصوبات نقش دارد.
- بی نظمی ش��دید در تمدید، ادامه 

یافتن و تدوام اجرای مصوبات
مدت اعتب��ار برخی از مصوبات، یك 
یا چندبار تمدید شده است. پرسش 
ااین است كه تمدید اعتبار یا تمدید 
اعتبار تغييرات مصوبات بصورت ثبت 
شده و قابل دسترس برای همگان و 
حت��ی واضعان مصوبه وج��ود ندارد. 
بنابراین اظهار نظر پيرامون مجموعه 
مصوب��ات موجود در ی��ك موضوع خاص عم��ال غيرممكن 
است. این مهم در مورد تمدید چندین باره مصوبات موقت 

و آزمایشی دارای مصداق است.
- ع��دم اهمي��ت دادن واضع��ان مصوبه به اص��ول نگارش 

صحيح
تكرار فراوان اش��تباهات نگارشی در مصوبات در همه اركان 
تقس��يم كار مل��ی در دوره های مختلف زمان��ی موید این 
واقعيت اس��ت ك��ه واضعان مصوبه نه اینك��ه به اصول زبان 
فارس��ی معيار اعتقاد نداشته باش��ند بلكه از سر ناآگاهی و 
كم اهميتی نس��بت به وقوع اش��تباهات نگارشی بی تفاوت 
هس��تند. این بی تفاوتی طی س��اليان دراز ب��ه رویه جاری 

درآمده است.
- افت شان و منزلت اجتماعی واضعان مصوبه

با وجود اشتباهات مكرر در اصول نگارشی مصوبات موجود، 
جای��گاه اجتماعی مصوبه و واضعان مصوب��ه در نزد جامعه 
دچار افت منزلت و ش��ان اجتماعی می ش��وند تا جایی كه 
جامعه به س��مت مطالبه و بازخواس��ت وضع مصوبه سنتی 
نسبت به اش��تباهاتش پيش می رود. در صورت تداوم این 
دس��ت اش��تباهات در وضع مصوبه تعادل حقوق و تكاليف 
قانونی در س��طوح مختلف جامعه با مش��كل جدی مواجه 

می شود.
- تكرار مصوبه و فهم تدریجی موضوع تكراری

در برخ��ی م��وارد تكرار جم��الت و موضوع��ات در متن به 
فهم تدریج��ی آن كمك می كند و ش��اید به طراحی فهم 
تدریجی محتوا جامه عمل بپوش��اند. اصوال فهم موضوعات 
بصورت دفعتا و به یكباره صورت نمی گيرد. در این روش با 
بازشناس��ی جمالت و موضوعات تكراری روند فهم تدریجی 
آن كامل می شود. در تدریج زمانی است كه فهم به تكامل 

می رسد.

- تكرار مصوبه  و حساسيت زدایی از موضوع
در روانشناسی یادگيری با تكرار موضوع یا جمالت به دفعات 
زیاد، حساسيت زدایی نس��بت به موضوع صورت می گيرد 
و مخاطبان از مس��ير یادگيری آن باز می مانند. در صورت 
تداوم تكرار دلزدگی و مالل آوری نتيجه قطعی خواهد بود. 
در این صورت اس��ت كه تكرار موجب خراب كردن موضوع 
تكراری می ش��ود. حساسيت زدایی هنگامی بوجود می آید 
كه اطالعات تكراری مورد نياز مخاطبان نيس��ت و مشكلی 
از آنه��ا را حل نمی نماید اما مدام بخش��ی از فضای ذهنی 
آنها را اشغال نموده است. در این حالت مخاطبان با واكنش 
ش��دید نسبت به حذف موضوع تكراری از منظر نظرشان به 

هر طریق ممكن اقدام می كنند.
- وض��ع قوانين متعارض یا غيرهمس��و در موضوعات واحد 

یا مرتبط
تع��دد مراكز و مراج��ع واضع مصوبه ب��دون وجود وحدت 
رویه و س��اختار تش��كيالتی نظ��ام دار، به وض��ع مصوبات 
متعارض یا غيرهمس��و می پردازند و چون انس��جام درونی 
و هماهنگ��ی بيرون��ی ندارند، تورم مصوب��ه و وضع مصوبه، 
خروجی طبيعی آن اس��ت. تحليل نيازهای متفاوت معموال 
ب��ه تدوی��ن و تصویب مصوب��ات گوناگون م��ی انجامد كه 
كاربرده��ای مختلفی در یك زمينه خ��اص دارند. جزءنگر 
ش��دن مصوبات در مراكز و مراجع متعدد وضع مصوبه، امر 
تش��خيص مصادیق را با دش��واری مواجه می سازد. وجود 
قوانيت متعارض و غيرهمسو، اساسا هر گونه پيشرفت را در 

موضوعات مورد نظر متوقف می كند. 
- موضوع مشترک در مصوبات مزاحم

همه مصوبات مش��ترک در علت و آث��ا تصویب دارای وجوه 
مش��ترک اند. علت تصویب این دس��ت مصوبات بی توجهی 
واضع مصوبه و آثار س��وء آنها ش��امل از دست رفتن اعتماد 
عمومی به مصوبه و در صورت تداوم مصوبه گریزی و مصوبه 
ستيزی است. حضور یك مصوبه مزاحم می تواند آثار مثبت 

مجموعه ای مصوب��ات را در جامعه 
نابود سازد.

- افزایش ابه��ام و پيچيدگی مصوبه 
در مقام اجرا

بدون تردید اج��رای مصوبات دارای 
اس��تثنائات ف��راوان ب��دون حرف و 
حدیث و ع��وارض جانب��ی نخواهد 
بود. رقب��ای موجود در اس��تثنائات 
قانون��ی جو روانی جامع��ه را هنگام 
اج��رای مصوبه بر ه��م خواهند زد و 
اجازه نخواهند داد كه مصوبه بر مدار 
صحيح خود به نقش آفرینی بپردازد 
و بتواند ب��ه ارائه حداكث��ر عملكرد 
خود دس��ت یابد. همگان در برخورد 
با مصوبات دارای اس��تثنائات فراوان 
از ه��م پيرام��ون دالیل اس��تثنائات 
خواهن��د پرس��يد و چ��ون معموال 
توضيح��ات كافی در این ب��اره ارائه 
نمی كنند ابهام ایجاد شده به ناچار 
به خ��رده فرهن��گ مزاح��م تبدیل 

خواهد شد.
- توج��ه ب��ه فهم مصوبه ب��ه عنوان مقدم��ه جامعه پذیری 

مصوبه
فهم مصوبه توس��ط مردم مقدمه جامعه پذیری آن اس��ت. 
هنجارپذیری جامعه از روی آگاهی و اراده آگاهانه انجام می 
ش��ود و هر گونه ابهام زایی در مسير اجرای مصوبه، عملكرد 
آن را با دشواری مواجه می سازد و مجریان مصوبه را در راه 
اجرای مصوبه با مش��كالت متعدد مواجه می س��ازد كه در 

برخی موارد می تواند به تقابل و درگيری منجر شود.
- سوء استفاده از نافهمی مردم از مصوبه

نافهمی مردم از مصوبات از دو جهت مورد سوء استفاده قرار 
می گيرد از س��وی مجریان مصوبه و از سوی رندان سودجو. 
مصوبات مبهم و پيچيده به لحاظ ادبيات و نگارش برای اجرا 
در جامعه محتاج تفسيرهای سليقه ای و غيركارشناسانه اند 
كه زمينه های س��وء اس��تفاده از مصوبه را فراهم می كنند 
كه در هر دو صورت مس��ير قانونگرایی در جامعه را مسدود 

می سازد.
- نبود پویایی وضع مصوبه

اصوال در وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، پویایی مصوبه 
و وضع مصوبه وجود ندارد. به عبارت دیگر متناسب با زمان 
نوعی خودكاری با روشی زمانمند و دوره ای و نوبه به تجدید 
حيات مصوبات و تناس��ب زمانه نمی پردازد. امور نوظهور با 
طی كردن مس��ير دور و دراز از بوروكراس��ی های زاید و بی 
فایده زمانی بصورت مصوبه به اجرا در می آیند كه اوج زمان 

تاثير آن پدیده نوظهور بدون مصوبه سپری شده است.
- پش��تيبانی مصوب��ه از عدالت به مثابه برق��راری حقوق و 

تكاليف
مصوب��ه ب��رای برقراری عدالت تصویب و اجرا می ش��ود. در 
س��ایه مصوبه اس��ت كه حقوق و تكاليف جامع��ه تعيين و 
برقرار می گردد. مصوب��ه مدافع حقوق مردم و ترغيب آنان 

به ادای تكاليف شان است. مصوبه است كه روابط بين افراد 
و حكوم��ت را در قال��ب حقوق و تكالي��ف تعيين می كند. 
بروز مش��كالت در زندگی مردم نشانه ناكارآمدی مصوبه در 
برق��راری عدالت به معنای حقوق و تكاليف مردم اس��ت. در 
مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید 
مش��كالت زندگی مردم نش��انه عدم وجود تامين عدالت و 
برق��راری حق��وق و تكاليف مردم به عن��وان هدف مصوبه و 

وضع مصوبه است. 
- امري بودن مصوبه به مثابه اراده آگاهانه

ص��رف نظر از امری ب��ودن یك مصوبه در قال��ب زبانی آن، 
حضور اراده قوی و آگاهانه واضع مصوبه در مصوبه می تواند 
نویدبخ��ش مصوبه و وضع مصوبه مناس��ب باش��د. بنابراین 
ام��ری بودن مصوب��ه نباید به فعل زبان��ی آن از نظر ادبيات 
محدود ش��ود. اقتدار مصوبه و واضع مصوبه از طریق ویژگی 
امری بودن به جامعه منتقل می ش��ود همگان در می یابند 
كه اجرای مصوبه منظ��ور نظر واضع مصوبه بوده و مجریان 
مصوبه نيز از اجرای دقيق مصوبه س��رباز نمی زنند و اجرای 
مفاد مصوبه را دقيقا در دس��تور كار خود قرار می دهند. در 
مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید 
مشكالت زندگی مردم نشانه عدم وجود اراده آگاهانه در حل 
مشكالت به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.

- تأمي��ن منفعت عم��وم در مصوبه به مثابه س��عادتمندی 
جامعه

تأمين كننده منفعت عموم به معنای س��عادتمندی جامعه 
از ویژگ��ی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه اس��ت كه می 
توان��د به اعتبار مصوبه در جامعه و اعتماد مردم به مصوبه و 
واضعان مصوبه كمك كند. بدون تردید همه مردم از مصوبه 
و وض��ع مصوب��ه توقع دارند ك��ه آنها را به یع��ادت مادی و 
معنوی برساند. اینكه مصوبه و وضع مصوبه تا چه حد قادر به 
تامين سعادتمندی جامعه اند جای بحث و بررسی بيشتری 
دارد. سعادت جامعه به مصوبه و مصوبه برای سعادت جامعه 
بوج��ود م��ی آید. در مصوب��ه و وضع 
مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز و 
تش��دید مشكالت زندگی مردم نشانه 
عدم س��عادتمندی جامع��ه به عنوان 

ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتيبانی جامعه از مصوبه به مثابه 

تامين منافع عمومی در مصوبه
جامعه به عنوان یكی از منابع مصوبه 
و وضع مصوبه معرفی ش��ده اس��ت. 
مصوبه تنظي��م كننده حدود و روابط 
بين پدیده ه��ای گوناگون اجتماعی 
اس��ت كه بصورت سلسله مراتبی می 
تواند به س��اماندهی جامع��ه بپردازد 
و بص��ورت فراگي��ر اداره امور كش��ور 
را انج��ام ده��د. دس��تاورد طبيع��ی 
كارآم��دی در اداره امور جامعه تامين 
منافع عمومی اس��ت و زندگی همراه 
با آرامش و آس��ایش اس��ت. تقس��يم 
كار مل��ی ش��امل تدوی��ن، تصویب، 
تایي��د، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير 
مصوبه بای��د توانایی الزم برای تامين 
منافع عمومی را در وضع مصوبه داش��ته باشد. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت 
زندگی مردم نش��انه عدم تامين منافع عمومی در مصوبه به 

عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- حف��ظ و تأمين منفعت عمومي در مصوبه  به مثابه تامين 

آرامش و آسایش همگانی
حف��ظ و تأمين منفعت عمومي به معن��ای تامين آرامش و 
آسایش همگانی یكی از اصول وضع مصوبه است. روح حاكم 
ب��ر مصوبه و وضع مصوب��ه، تامين آرامش و آس��ایش برای 
جامعه اس��ت كه با مشكالت موجود در زندگی مردم محتاج 
تالش بيش��تر اس��ت. اعتالی مصوبه و وض��ع مصوبه چهره 
واقعی خود را در رضایت مردم در زندگی ش��ان نش��ان می 
دهد. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به سبك ایرانی، بروز 
و تشدید مش��كالت زندگی مردم نشانه عدم حفظ و تأمين 
منفعت عمومي به مثابه تامين آرامش و آسایش همگانی به 

عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامين منافع عمومی در مصوبه به مثابه روح مصوبه

روح مصوبه تامين منافع جامعه انس��انی است و هدفی است 
ك��ه واضع مصوبه و وضع مصوبه با تمان توان علمی و عملی 
خود به دنبال تحقق آن اس��ت. فلسفه مصوبه و وضع مصوبه 
نيز از تعيي��ن روابط اجزای پدیده ه��ای جامعه چيزی جز 
تامين نفع عمومی نيست. اما تامين منافع عمومی از طریق 
تصوی��ب و اجرای مصوبات ناكارآمد محقق نمی ش��ود. روح 
مصوب��ه و مصوبه گذاری در خدمات منافع عمومی اس��ت و 
می كوشد كه ترتيباتی تعيين نماید تا منابع و ظرفيت های 
كش��ور در خدمت منافع عمومی مصرف ش��ود. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت 
زندگی مردم نش��انه عدم وجود مناف��ع عمومی به مثابه به 

مثابه روح مصوبه در وضع مصوبه است. 
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تامین منافع عمومی از طریق 
تصوی���ب و اج���رای مصوب���ات 
ناکارآم���د محقق نمی ش���ود. 
روح مصوب���ه و مصوبه گذاری 
در خدم���ات مناف���ع عموم���ی 
است و می کوشد که ترتیباتی 
تعیین نماید تا منابع و ظرفیت 
های کش���ور در خدمت منافع 
در  ش���ود.  مص���رف  عموم���ی 
مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به سبک ایرانی، بروز و تشدید 
مشکالت زندگی مردم نشانه 
عدم وج���ود منافع عمومی به 
مثابه به مثابه روح مصوبه در 

وضع مصوبه است.

متفاوت  ن��ی��ازه��ای  ت��ح��ل��ی��ل 
معموال به تدوین و تصویب 
م���ص���وب���ات گ����ون����اگ����ون می 
ان���ج���ام���د ک����ه ک���ارب���رده���ای 
زمینه  ی����ک  در  م��خ��ت��ل��ف��ی 
خاص دارن��د. جزءنگر شدن 
و مراجع  مراکز  در  مصوبات 
امر  م��ص��وب��ه،  وض���ع  متعدد 
با  را  م���ص���ادی���ق  ت��ش��خ��ی��ص 
سازد.  می  مواجه  دش���واری 
وج���ود ق��وان��ی��ت م��ت��ع��ارض و 
گونه  هر  اساسا  غیرهمسو، 
موضوعات  در  را  پیشرفت 
مورد نظر متوقف می کند. 
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