
 اش���اره: فرهن���گ و ام���ور فرهنگ���ی در پیش���رفت کش���ور 
از اهمی���ت بس���یاری برخ���وردار اس���ت. وضع مصوب���ه در حوزه 
فرهن���گ و امور فرهنگی در جمهوری اس���امی ایران با ش���ورای 
عال���ی انقاب فرهنگی اس���ت ک���ه طی چند ده���ه فعالیت خود 
مصوبات فراوانی داش���ته اس���ت. وضع مصوبه در قوه مقننه و 
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ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده 
کش���ور، »چالش قانون« نقد و بررس���ی مصوبات شورای عالی 
انق���اب فرهنگ���ی را در دس���تور کار خود قرار داده اس���ت. این 
نوش���تار به معرفی، نقد و بررس���ی مصوبه اهداف و سياستها و 
ضوابط نش���ر كتاب می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان 
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ماده 1- هدف : 
اعتالي  فرهنگ ، ارتقاي  س��طح  دانش  و تعميق  مباني  و ارزش��هاي  انقالب  با 
تامين  آزادي  نشر كتاب  حفظ  حرمت  و حریت  قلم ، حراست  از جایگاه  واالي  

علم  و اندیشه  و تضمين  آزادي  تفكر در جامعه  اسالمي . 
ماده 2- اصول  و سياستها: 

از آنجا كه  در جهان  ارتباطات ، كتاب  یكي  از وسایل  مهم  و موثر در انتشار و 
انتقال  سریع  و وس��يع  افكار و اندیشه هاي  صحيح  و ناصحيح  بشمار مي رود، 
موضع  نظام  جمهوري  اس��المي  در قبال  آن  عمدتاً از دو طریق  و با اتخاذ دو 

سياست  مرتبط  و مكمل  یكدیگر به  شرح  زیر تحقق  پيدا مي كند: 
ماده 3- الف - سياستهاي  ایجابي  و اثباتي 

1- كتب  و نشریات  طبق  اصل 24 قانون  اساسي  در بيان  مطالب  آزادند. 
2- دولت  و همه  اركان  حكومت  موظفند كه  بر اساس  قانون  از حریم  آزادي  

كتب  و نشریات  مجاز حمایت  كنند. 
3- تالش  براي  افزایش  آگاهيهاي  دیني ، علمي ، سياس��ي ، اقتصادي ، هنري ، 
تاریخي ، اجتماعي  و نظایر آن  در سطح  عموم  و انتشار كتاب  و نشریه  به  این  
منظور از حقوق  افراد ملت  است  و هيچ  مقام  رسمي  و غيررسمي  نمي تواند با 

اعمال  فشار انتشار یا عدم  انتشار كتب  و نشریات  مجاز را باعث  شود. 
4- تالش  در جهت  انتش��ار كتب  مفيد براي  نشر اندیشه ها و تعاطي  افكار و 
رش��د فك��ري  در جامعه  و مقابله فكر با فكر و تقوی��ت  روح  نقادي  و برخورد 
آزادانه  و منطقي  آراء و نظریات  در اداي  وظيفه امر به  معروف  و نهي  از منكر 
و آزادي  و استماع  اقوال  و اتباع  احسن  و مآالكشف  نظر صحيح ، حق  طبيعي  

هر فرد از افراد ملت  است . 
تبصره : برخورد قانوني  با موارد غيرمجاز از اصل  فوق  مستثني  است  و از سوي  

مراجع  ذیربط  به  طریقي  كه  در قانون  تعيين  شده  است  انجام  مي گيرد. 
5- سعي  در انتشار كتاب  و نشریات  الزمه بزرگداشت  مرتبه علم  و تحقيق  و 
تجليل  از مقام  عالم  و محقق  و نویسنده  و مترجم  صالح  در جامعه  است  و لذا 
تدوین  و اجراي  سياستهاي  هدایتي  و حمایتي  نظام  جمهوري  اسالمي  ایران  
در خصوص  كتاب  و نش��ریات  باید به  نحوي  باش��د كه  اهل  قلم  را به  تاليف  و 
انتش��ار كتابهاي  متناس��ب  با نيازهاي  جامعه  امروز در جهت  اهداف  و اصول  

ذیل  تشویق  و ترغيب  نماید: 
ال��ف - تقویت  و رواج  ام��ر پژوهش  به  عنوان  یك��ي  از مهمترین  طرق  تحقق  
اس��تقالل  فرهنگ��ي  و افزایش  قدرت انتخاب و آگاه��ي مردم در همه زمينه 

ها؛
ب- دفاع منطقي و محققانه از اس��تقالل سياس��ي و اقتصادي و فرهنگي به 

ویژه با عنایت به اصل نه  شرقي - نه  غربي ؛
ج - نگاهباني  از دس��تاورهاي  انقالب  اس��المي  و تالش  براي  تقویت  و توسعه  

آن  در قلمرو كتاب  و كتابت (؛
د- معرف��ي  انق��الب  اس��المي  از راه  تالي��ف  و نش��ر آثار ارزش��مند علمي  و 

فرهنگي ؛
ه- تجدید حيات  و مجد و جالل  فرهنگي  و سياس��ي  و اجتماعي  اس��الم  از 

طریق  انتشار كتابهاي  مناسب ؛
و- مقابله  موثر و مفيد با تهاجمات  سياس��ي  و فرهنگي  خارجي  و داخلي  به  

ارزشها و اهداف  اسالمي ؛
ز- كوش��ش  در راه  حفظ  ميراث  زبان  و ادب  فارسي  و تقویت  و گسترش  آن  
از راه  تصحيح  انتقادي  و تحقق  درباره  متون  فارس��ي  و نش��ر آنها و همچنين  
بهره گيري  مفيد از دانش  و اندیش��ه بشري  و تجربيات  علمي  و فني  دیگران  

از طریق  ترجمه سنجيده  و مناسب  به  این  زبان . 
ب - حدود قانوني : 

نشر كتاب ، همان  گونه  كه  ممكن  است  مظهر و نمودي  از آزادیهاي  اجتماعي  
و انس��اني  تلقي  گردد، چه  بس��ا كه  مورد سوءاس��تفاده  و اش��اعه الاباليگري  
فكري  و اخالل  در حقوق  عمومي  قرار گيرد. مسئولين  دستگاههاي  ذیصالح  
موظفند، به  منظور مقابله  با جوانب  منفي ، حدود و ضوابط  قانوني  نشر كتاب  
را، كه  ذیاًل آمده  اس��ت ، مورد توجه  قرار دهند و فضاي  سالم  و سازنده طبع  

و نشر كتاب  را حفظ  و حراست  نمایند. 
كتبي  كه  به  شرح  ذیل  مخل  به  مباني  اسالم  و حقوق  عمومي  باشد شایسته 

نشر نيست : 
الف - تبليغ  و ترویج  و انكار مباني  دین . 

ب - ترویج  فحشاء و فساد اخالقي . 
ج - برانگيختن  جامعه  به  قيام  عليه  نظام  جمهوري  اس��المي  ایران  و ضدیت  

با آن . 
د- ترویج  و تبليغ  مرامهاي  گروهاي  محارب  غيرقانوني  و فرق  ضاله ، همچنين  

دفاع  از نظام  سلطنتي  و استبدادي  و استكباري . 
ه- ایجاد آش��وب  و درگيري  در ميان  طوایف  قومي  و مذهبي  و یا اخالل  در 

وحدت  جامعه  و تماميت  ارضي  كشور. 
و- تمس��خر و تضعي��ف  غرور مل��ي  و روح  وطن  دوس��تي  و ایج��اد روحيه  
خودباختگي  در برابر فرهنگ  و تمدن  و نظامات  استعماري  غربي  یا شرقي . 

ز- تبليغ  وابستگي  به  یكي  از قدرتهاي  جهاني  و ضدیت  با خط  مشي  و بينش  
مبتني  بر حفظ  استقالل  كشور. 

تبص��ره 1- م��الك  منع  در حكم  به  اخالل  به  مباني  اس��الم  و حقوق  عمومي  
اضالل  در مورد كتب  مضله  تاثير و فعليت  است . 

تبص��ره 2- موارد ذیل  از ش��مول  بندهاي  مذكور در "ح��دود قانوني " خارج  
است : 

ال��ف - كتب  تحقيق��ي  و علمي  در زمينه  مكاتب  الح��ادي  و غير آن  كه  فاقد 

موضع گيري  تبليغي  و ترویجي  باشد. 
ب - تبيين  مس��ایل  مورد نياز جامعه  در زمينه هاي  اخالقي  و جنس��ي  بدور 
از تحریك  و ابتذال  و به  ش��يوه علمي  جهت  آموزش  و ش��ناخت  و نيز وقتي  
ك��ه  در كتب  ادبي  ترس��يم  و بيان  صحنه هاي  فس��اد با رعای��ت  عفت قلم  و 
بي��ان  غيرمح��رك  و ش��هواني  به  منظور انتق��ال  پيامي  مثب��ت  و عبرت آور، 

اجتناب ناپذیر باشد. 
ج - طرح  اش��كاالت  و انتقادات  و بيان  نارسایيها در جمهوري  اسالمي  جهت  
ریش��ه یابي  و ش��ناخت  دقيق تر مسایل  و دس��تيابي  به  راه  حلهاي  مناسب  و 

سازنده  با بيان  استداللي  و اصالح  طلبانه  بدون  توهين  و افترا. 
د- طرح  و نقل  افكار و گفتار و مواضع  فكري  و عملي  مخالفان  انقالب  و نظام  

به  منظور بررسي  محققانه  و عالمانه  آراء و اندیشه هاي  آنان . 
ه- كتب  علمي  و اس��تداللي  و عقيدتي  كه  محرك  احساسات  منفي  و بر هم  

زننده اساس  وحدت  در ميان  اقوام  و فرق  مختلف  كشور نباشد. 
و- نقد و نفي  آداب  و سنن  غلط  و انحرافي  به  قصد اصالح  و بدون  شایبه هاي  

سياسي  و استعماري . 
تبصره 3- انتشار كتب  موضوع  ماده 3 و كتب  دیگر، در صورتي  كه  آثار منفي  
ناش��ي  از مطالب  من��درج  در آنها با افزودن  مقدم��ه  و توضيحات  محققانه  و 

مناسب  برطرف  شده  باشد، بالمانع  خواهد بود. 
فصل  دوم 

ماده 4- هيات  نظارت  بر اجراي  ضوابط  نشر كتاب 
نظر به  اینكه  نظارت  بر امر طبع  و نشر كتاب  و اجراي  صحيح  اصل 24 قانون  
اساس��ي  جمهوري  اس��المي  ایران  به  عهده  وزارت  فرهنگ  و ارش��اد اسالمي  
است ، این  وزارتخانه  هيات  نظارتي  متشكل  از حداقل  پنج  نفر از ميان  صاحب  
نظران  و ش��خصيتهاي  علمي  و فرهنگي  وارد به  مس��ائل  كتاب  و نشر و امور 
اجتماعي  و سياس��ي  و تبليغاتي  انتخاب  و جهت  تصویب  به  شوراي  فرهنگ  

عمومي  معرفي  خواهد كرد. 
ماده 5- هيات  نظارت  بر نشر كتابهاي  كودكان  و نوجوانان : 

نظ��ر به  حساس��يت  و جنبه هاي  خاص  كتابهاي  ك��ودكان  و نوجوانان  هيات  
ویژه اي  به  نام  هيات  نظارت  بر نش��ر كتابهاي  كودكان  و نوجوانان  متش��كل  
از حداق��ل  پن��ج  تن  از افراد صاح��ب  نظر و آگاه  به  ام��ور تربيتي  )از دیدگاه  
اسالمي ( و مس��ائل  خاص  كتابهاي  كودكان  تشكيل  خواهد شد، این  افراد را 
وزیر فرهنگ  و ارش��اد اسالمي  از ميان  صاحب  نظران  و نویسندگان  كتابهاي  
كودكان  و نوجوانان  و اش��خاص  آگاه  به  مس��ائل  تربيتي  در اسالم  انتخاب  و 

جهت  تصویب  به  شوراي  فرهنگ  عمومي  معرفي  خواهد كرد. 
تبصره 1- حداقل  یكي  از اعضاء این  هيات  باید از ميان  صاحب  نظران  و اعضاء 

كودكان  پرورش  فكري  كودكان  و نوجوانان  باشد. 
تبص��ره 2- نظارت  هيات  مزبور از حيث  ش��كل  و محت��واي  كتب  كودكان  و 
نوجوان��ان  و انطباق  آنها با فرهنگ  اس��المي  و ایراني  و اصول  تربيتي  خواهد 

بود و این  نظارت  باید قبل  از چاپ  و نشر كتاب  انجام  گيرد. 
تبص��ره 3- نظارت  هيات  مزبور بر طب��ق  آئين نامه اي  انجام  خواهد گرفت  كه  
این  هيات  تهيه  خواهد كرد و به  تایيد وزیر فرهنگ  و ارش��اد اسالمي  خواهد 
رس��اند. این  آئين نامه  باید ناظر به  صورت  و م��اده  كتب  كودكان  و نوجوانان  
باش��د و راهنمایي  باش��د كه  مجریان  با آن  بتوانند محتواي  این  كتب  را قبل  
از چاپ  و نش��ر با فرهنگ  اس��المي  و ایراني  و اصول  صحيح  تربيتي  تطبيق  

دهند. 
ماده 6- مسوول  اجرا: 

مس��ووليت  اجراي  این  سياس��تها و ضوابط  به  عهده  وزارت  فرهنگ  و ارشاد 
اس��المي  است . این  وزارتخانه  مكلف  اس��ت  در ایفاي  وظيفه  خود از نظریات  
اعضاء هيات  نظارت  بر اجراي  ضوابط  نش��ر كتاب  به  صورتي  كه  ش��رح  داده  
ش��ده  اس��ت  اس��تفاده  كند، و ارگانها و ادارات  و مراكز ذیربط  به  نوبه خود 
موظفن��د در ای��ن  خصوص  با وزارت  فرهنگ  و ارش��اد اس��المي  همكاري  و 

هماهنگي  نمایند. 
ماده 7- این  آیين نامه  در7 ماده  و7 تبصره  در جلس��ه هاي 147 و148 و149 

شوراي عالي   انقالب  فرهنگي  به  تصویب  رسيده  است . 

نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از نظر 18 مولفه بشرح زیر مورد نقد 

و بررسی قرار گرفته است:
دامن��ه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نس��خ نوعی، تغييرات، آیين 
نگارش، تكراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی 
عمومی، كاس��تی ها، اهداف، ویژگی های ذات��ی، ویژگی های عرضی، منابع 

تقنينی، استانداردهای تقنينی و منافع عمومی
- توجه به كارآمدی مصوبات قبل از تصویب دایمی آنها 

مصوبات آزمایش��ی برای تبدیل ش��دن ب��ه مصوبات دایم��ی نيازمند اثبات 
كارآم��دی خود در ب��ازه زمانی و مكانی مورد نظر واضعان مصوبه هس��تند. 
اص��وال مصوبات كارآمد بصورت مصوبات دایمی مصوب و اجرا می ش��وند و 
دوران آزمایش��ی زمانی برای اثبات همين ادعاست. البته واضعان مصوبه در 
تش��خيص كارآمدی مصوبات، دارای مشكالت متعددی هستند اما با وجود 
این مش��كالت، آزمایش��ی بودن مصوبات در فهم بهتر و تصميم گيری بهتر 
مصوبات دایمی كمك ش��ایانی می كند. متاس��فانه در تش��خيص كارآمدی 
مصوبات اعم از دائمی و آزمایش��ی، مش��كالتی در وضع مصوبه كشور وجود 
دارد كه معموال ناشی از عدم دسترسی به داده ها و یافته ها و شواهد ميدانی 

ناشی از اجرای مصوبات است.
- زمينه سازی سوء استفاده از مصوبات

ش��كل آگاه س��ازی جامعه از مجموعه مصوبات كش��ور به گونه ای است كه 
دسترس��ی مردم ب��رای آگاهی از حجم عظيم مصوب��ات موجود امكان پذیر 
نيس��ت. اینگونه است كه معموال مجریان مصوبه تنها عالمان عرصه مصوبات 
اند. با توجه به س��ابقه بس طوالنی دیوان ساالری در كشور، زمينه استفاده 
ابزاری از مصوبات با واگذاری تعيين موارد نس��خ شده برای مجریان مصوبه 
فراه��م می ش��ود. برای انج��ام دادن و ندادن هر كاری مصوب��ه وجود دارد. 
اس��تفاده از مصوبه در این زمينه بستگی به نظر شخص مجری مصوبه دارد 

كه از كدام سو به موضوع مصوبه و اجرای آن بپردازد.
- خرده فرهنگ مخرب ناكارآمدی پيرامون مصوبات

اجرای مصوبات دارای اس��تثنائات فراوان قطعا با حضور خرده فرهنگ های 
مخرب و مزاحم همراه اند كه بر طبل ناكارآمدی و بی عدالتی و نابرابری می 
كوبند. اس��تثناپذیر بودن مصوبه از نقاط ضعف آن اس��ت كه در مقام اجرا و 
نه تدوین و تصویب مشكالت مخصوص به خود را توليد خواهد كرد كه باید 
ب��ا درایت آنها را تحت كنت��رل درآورد. توليد خرده فرهنگ های مخرب در 
مورد مصوبات دارای اس��تثنائات فراوان در ابتدای امر موضوع مهمی نيست 
لكن رفته رفته فضای قانونمداری جامعه را بر اساس اصول گفتمانی تنگ و 
تنگ تر می نماید و با جذب انرژی از سایر منابع اجتماعی جایگاه خود را به 
چالش های اجتماعی ارتقاء می دهد. نقش اطالع رس��انی اثربخش مصوبه و 
وضع مصوبه برای پيش��گيری از تشكيل خرده فرهنگ های مخرب و چالش 
ه��ای گفتمانی پيرامون قانو، واضع مصوبه و وضع مصوبه اس��ت كه معموال 
تاكنون به نحو شایسته انجام نشده است. انتشار مصوبات در روزنامه رسمی 

اصال پاسخگویی این نياز مهم اجتماعی نيست.
- پشتيبانی مصوبه از عدالت به مثابه حاكميت عدل و انصاف

ه��دف مصوبه و وضع مصوب��ه، برقراری عدالت به معن��ای حاكميت عدل و 

انصاف اس��ت. احس��اس برقراری عدالت در سطوح گوناگون جامعه دستاورد 
مصوبه و وضع مصوبه عادالنه اس��ت. مصوبه با تعيين منطقی نس��بت های 
فيمابي��ن پدیده ه��ا اجتماعی می تواند تراز عدل و انص��اف را در جامعه به 
س��مت بهبودی سوق دهد و مناسبات فردی، گروهی و اجتماعی را بصورت 
عادالن��ه و منصفانه تبيين و تعيين نمایند. تعيين جایگاه پدیده ها و تعيين 
رواب��ط آنه��ا در منظومه جامعه مصداق عدالت و انصاف اس��ت. در مصوبه و 
وضع مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم 
نش��انه عدم وج��ود حاكميت عدل و انصاف به عنوان ه��دف مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- منطبق بودن مصوبه با اخالق به مثابه خيرخواهی مشفقانه

انطباق مصوبه با اخالق به معنای خيرخواهی مشفقانه از جمله ویژگی های 
عرضی مصوبه و وضع مصوبه اس��ت كه در نق��ش آفرینی مصوبه در جامعه 
نق��ش مهم��ی دارد و می تواند به پذیرش مصوبه ب��ه عنوان مالك عمل در 
جامعه كمك كند. اخالق دس��تاورد نظامات جامعه است كه مصوبه و وضع 
مصوبه بر آن تاثير زیادی دارد. مش��ی مصوبه در جامعه از روی خيرخواهی 
مش��فقانه برای آحاد جامعه است و برای همگان از روی شفقت خيرخواهی 
می كند. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تش��دید 
مش��كالت زندگی مردم نش��انه عدم خيرخواهی مش��فقانه به عنوان ویژگی 

عرضی مصوبه است.
- پشتيبانی مصوبه از جامعه به مثابه تعيين حقوق و تكاليف مردم

مصوب��ه و وضع مصوبه در مقياس اجتماعی می كوش��د ك��ه با دقت فراوان 
سطوح مختلف حقوق و تكاليف مردم را با خود و حكومت تعيين نماید و از 
این طریق به اداره امور جامعه بپردازد. مصوبه مبتنی بر جامعه دارای جامعه 

نگری است و كامال در خدمت حل مشكالت روزآمد آن است. بر این اساس 
تقسيم كار ملی در حوزه مصوبه و وضع مصوبه شامل تدوین، تصویب، تایيد، 
ابالغ، اجرا، نظارت و تفسير مصوبه توانایی كامل در تعيين حقوق و تكاليف 

مردم را دارد و می تواند به درستی برای آن به وضع مصوبه بپردازد. 
- رعایت اصول عقالني در مصوبه به مثابه منطقی بودن

رعای��ت اصول عقالني ب��ه معنای منطقی بودن یك��ی از اصول وضع مصوبه 
اس��ت. مصوبه با منطقی كه دارد در وضع مصوب��ه و جامعه راه اجرا و پياده 
س��ازی خود را باز می كند و به اداره امور جامعه می پردازد. منطق مصوبه 
و وض��ع مصوبه با جامعه مواجه می ش��ود و مصوبه پذیری یا مصوبه گریزی 
احتمالی را در پی خواهد داش��ت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك 
ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم نشانه عدم رعایت اصول عقالني 

به مثابه منطقی بودن به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامين منافع عمومی در مصوبه به مثابه غایت حكمرانی

مقدمه مصوبه اساس��ی با در تقدیر گرفت��ن منفعت عمومی به عنوان فرجام 
وضع مصوبه و حكمرانی، بيان می دارد: حكومت از دیدگاه اس��الم برخاسته 
از موضع طبقاتی و س��لطه گری فردی یا گروهی نيس��ت... مصوبه اساس��ی 
تضمين گر نفی هر گونه اس��تبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می 
باش��د... در تحكيم بنيادهای اقتصادی، اصل رفع نيازهای انس��ان در جریان 
رش��د و تكامل اوس��ت نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمركز و تكاثر 
ثروت و س��ودجویی... بدین جهت تامين امكانات مساوی و متناسب و ایجاد 
كار برای همه افراد و رفع نيازهای ضروری جهت اس��تمرارحركت تكاملی او 
بر عهده حكومت اسالمی است. حكومت با تمام توان باید در راستای غایت و 

هدف خود از حكمرانی گام بردارد و بتواند حقوق حقه مردم را ادا نماید. 
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