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نام مصوب��ه: آيين نامه هيات نظ��ارت و ارزيابي فرهنگي و 
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شماره ابالغ: 327/دش
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شرح: 
براساس بند 6وظايف ش��ورايعالى انقالب فرهنگى )ابالغيه 
ش��ماره 3603/دش مورخ 02/09/76( و به منظور ارزيابى 
و ارائه تصويرى روش��ن از روند تح��والت فرهنگى، علمى، 
آموزشى و پژوهشى كشور، هيات نظارت و ارزيابى فرهنگى 
و علمى شورايعالى انقالب فرهنگى در دبيرخانه شورايعالى 

انقالب فرهنگى تشكيل مى شود. 
ماده 1- اهداف: 

1-1- ني��ل ب��ه تصوير واقعى از وضعي��ت فرهنگى و علمى 
كش��ور در قالب گزارش هاى س��االنه به منظور اطالع مردم 
و مس��ووالن از موقعيت و روند فرهنگى و علمى كش��ور در 

عرصه داخلى و بين المللى. 
2-1- تش��ويق و ترغيب دس��ت اندركاران فرهنگى و علمى 
جمهورى اس��المى ايران و ايجاد رقابت مثبت و سازنده در 

انجام وظايف. 
3-1- پيش��نهاد راهكارهاى مناسب به ش��ورايعالى انقالب 
فرهنگ��ى براى رفع مش��كالت و ارتقاى معيارهاى فرهنگى 

و علمى كشور. 
4-1- ايج��اد نظ��ام هماهنگ ارزيابى فرهنگ��ى و علمى با 

استفاده از همه تجارب و امكانات موجود كشور. 
ماده 2- وظايف: 

1-2- بررس��ى و ارزيابى وضعيت فرهنگى، علمى، آموزشى 
و پژوهشى كشور. 

2-2- تدوين شاخص ها و ضوابط ارزيابى. 
3-2- تهيه گزارشهاى س��االنه از وضعيت فرهنگى، علمى، 

آموزشى و پژوهشى كشور. 
4-2- هماهنگى و هدايت امر ارزيابى. 

5-2- انجام س��اير ام��ور محوله از 
شورايعالى انقالب فرهنگى. 

ماده 3- گستره ارزيابى: 
ارزيابى وضعي��ت فرهنگى، علمى، 
آموزش��ى و پژوهشى كشور شامل 
فعاليتهاى دولت��ى و غيردولتى در 
عرصه هاى مزبور به مفهوم وس��يع 
اس��ت و در بخش��هاى زي��ر انجام 

مى شود: 
1-3- تعليم و تربيت شامل آموزش 

قبل از دانشگاه و آموزش عالى. 
2-3- علم و فن آورى. 

3-3- فرهنگ و هن��ر و ارتباطات 
شامل كتاب و كتابخانه ها، نشريات 
س��ينما،  و  فيل��م  روزنامه ه��ا،  و 
موس��يقى و هنرهاى نمايشى، صدا 
و سيما، ارتباطات رايانه اى و ميراث 

فرهنگى. 
4-3- موضوعات خاص كه حسب 
مورد به تصويب شورايعالى انقالب 

فرهنگى مى رسد. 
ماده 4- سطوح ارزيابى: 

ارزيابى هر يك از بخش��ها در دو سطح و به شرح زير انجام 
مى شود: 

1-4- ارزيابى كالن- در اين سطح وضع فرهنگى و علمى و 
آموزشى و پژوهشى كشور در مقياس ملى ارزيابى مى شود و 
وضعيت هر يك از بخشها )تعليم و تربيت، علم و فن آورى، 
فرهن��گ و ارتباطات( بصورت كلى و فراتر از دس��تگاهها و 
س��ازمانهاى مربوط به آن بخش مورد بررسى قرار مى گيرد. 
اين ارزيابى بايد روند بخشهاى مذكور و موقعيت نسبى هر 

يك را در عرصه بين المللى معين كند. 
2-4- ارزياب��ى خرد- در اين س��طح وضعيت دس��تگاهها و 
س��ازمانهاى مربوط به هر بخش و در مقايسه با هم ارزيابى 
مى شود. اين ارزيابى بايد در نهايت به رتبه بندى دستگاهها 

و سازمانهاى مشابه منجر گردد. 
ماده 5- نتايج و آثار ارزيابى: 

1-5- نتاي��ج ارزيابى در هر بخش در قالب گزارش س��االنه 
تدوين و به شورايعالى انقالب فرهنگى تقديم مى شود. 

2-5- گزارش هاى ساالنه بايد ش��امل آسيب شناسى وضع 
فرهنگ��ى و علمى و آموزش��ى و پژوهش��ى كش��ور و ارائه 
پيش��نهادهاى مش��خصى براى بهبود وضع در سطح كالن 

باشد. 
3-5- نتايج ارزيابى در س��طح خ��رد در تخصيص بودجه و 
اعتبارات و اعطاى امتيازات به دس��تگاه ها و س��ازمان هاى 
فرهنگ��ى و علم��ى و آموزش��ى و پژوهش��ى مد نظ��ر قرار 
مى گي��رد. س��ازمان مديري��ت و برنامه ري��زى و دبيرخان��ه 
ش��ورايعالى انقالب فرهنگى موظف هستند ظرف مدت سه 
ماه مشتركا آيين نامه اجرايى اين امر را به شورايعالى انقالب 

فرهنگى پيشنهاد نمايند. 

4-5- گزارش��هاى ارزيابى پس از تأييد ش��ورايعالى انقالب 
فرهنگى مى تواند براى اطالع عموم منتشر شود. 

5-5- گزارشهاى ارزيابى يا گزيده آنها به عنوان گزارشهاى 
رس��مى جمهورى اس��المى ايران براى اس��تفاده در اختيار 

سازمانهاى فرهنگى و علمى و بين المللى قرار مى گيرد. 
ماده 6- شاخص هاى ارزيابى: 

ش��اخص هاى كالن و خرد ارزيابى به تفكيك حوزه هاى زير 
معين مى شود: 

1-6- آموزش پيش دانشگاهى. 
2-6- آموزش عالى. 

3-6- تحقيقات. 
4-6- فرهنگ و ارتباطات. 

ماده 7- اعضاى هيات: 
اعض��اى هيات مرك��ب از 9نفر از ش��خصيتهاى فرهنگى و 
علمى كش��ور خواهد بود كه به پيشنهاد اعضاى شورايعالى 

انقالب فرهنگى و تصويب آن شورا انتخاب مى شوند. 
تبص��ره 1- اعض��اى ش��ورايعالى انقالب فرهنگ��ى اعضاى 
پيش��نهادى خ��ود را كتب��ا ب��ه دبيرخانه ش��ورايعالى ارائه 

مى دهند تا در دستور كار شورا قرار گيرد. 
تبصره 2- مدت عضويت اعضا 4س��ال مى باش��د و انتخاب 

مجدد آنان بالمانع است. 
ماده 8- رييس هيات: 

رييس هيئت به پيشنهاد دبير شورايعالى انقالب فرهنگى و 
تأييد آن شورا براى مدت 4سال انتخاب مى شود. 

تبص��ره: احكام رييس و اعضاى هيات را رييس ش��ورايعالى 
صادر مى كند. 

ماده 9- گروههاى كارى: 
هيئت مى تواند براى اج��راى وظايف خود گروههاى كارى 

تشكيل دهد. 
ماده 10- آيين نامه داخلى هيات به تصويب اكثريت اعضاى 

آن مى رسد. 
ماده 11- بودجه و تش��كيالت سازمانى هيات با هماهنگى 
س��ازمان مديريت و برنامه ريزى در قالب بودجه و پستهاى 
س��ازمانى دبيرخانه ش��ورايعالى انقالب فرهنگى پيش بينى 

مى شود. 
و  11م��اده  در  ف��وق  آيين نام��ه 
3تبص��ره در جلس��ه 476 م��ورخ 
انق��الب  ش��ورايعالى   09/12/79
فرهنگ��ى ب��ه تصويب رس��يد و با 
تصوي��ب آن مصوبه جلس��ه 459 
مورخ 24/12/78 و ابالغيه ش��ماره 
3215/دش م��ورخ 27/09/79 لغو 

مى شود. 

شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: سياس��تهاي آموزشهاي 

ديني
شماره جلسه تصويب: 444

تاريخ تصويب: 1378/04/01
شماره ابالغ: 1235/دش

تاريخ ابالغ: 1378/04/14
شرح: 

1- برنامه ريزى آموزشهاى كارآمد 
دينى براساس: 

الف- اهداف واقع نگر
ب- نيازهاى فراگيران

ج- زمينه هاى فرهنگى جامعه
د- شيوه هاى نوين و خالق
ه- سطوح مختلف آموزشى

و- گرايش هاى تحصيلى فراگيران
ز- ارتقاى روح معنويت و افزايش دانش دينى فراگيران

ح- استمرار آموزش در طول دوره تحصيلى
ط- نظارت مستمر به منظور تقويت و اصالح كمى و كيفى 

برنامه هاى آموزش دينى و كتب درسى
2- ايج��اد نظ��ام اط��الع رس��انى روزآمد و فراه��م كردن 
زمينه هاى مناس��ب براى ارتقاء مس��تمر دانش اس��تادان و 

مربيان آموزش دينى. 
3- هماهنگى سياستها و عملكرد فرهنگى و آموزشى نهادها 
و مراكز آموزش��ى و فرهنگى و رسانه هاى جمعى كشور در 

جهت ارتقاء سطح فرهنگ دينى. 
4- تربيت، جذب و س��امان دهى نيروى انسانى كارآمد و با 
انگيزه در جهت ارائه آموزشهاى دينى در سطوح مختلف. 

5- افزاي��ش متناس��ب بودجه و اعتب��ار برنامه هاى آموزش 
دينى در چارچوب برنامه هاى توسعه كشور. 

6- استفاده از روشها و فن آوريهاى نوين و ابزارهاى آموزشى 
و كمك آموزشى در ارائه آموزشهاى دينى. 

7- توس��عه و حمايت از پژوهش��هاى نظرى و كاربرى براى 
بهبود كيفيت آموزش��هاى دينى و ارتقاءدانش و مهارتهاى 

استادان و مربيان آموزشهاى دينى. 
8- حاكميت نگرش دينى بر برنامه ريزى آموزش��ى در همه 
سطوح و استفاده اصولى و صحيح از مفاهيم دينى در ساير 

دروس مناسب. 
9- ارزيابى مس��تمر از اثر بخش��ى سياس��تهاى آموزشهاى 
دينى در ارتق��اى روح معنويت و دان��ش دينى فراگيران و 

اتخاذ تدبير الزم براى تصحيح سياستها به منظور دستيابى 
به اين هدف. 

نقد و بررسی مصوبه 
مصوب��ات ش��وراى عالى انقالب فرهنگ��ى از نظر 18 مولفه 

بشرح زير مورد نقد و بررسى قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانى، نامگذارى، عنوان گذارى، نس��خ نوعى، 
تغيي��رات، آيي��ن نگارش، تك��رارى بودن، مراج��ع موازى، 
مصوب��ات مزاحم، اس��تثناپذيرى، آگاهى عمومى، كاس��تى 
ه��ا، اهداف، ويژگى هاى ذات��ى، ويژگى هاى عرضى، منابع 

تقنينى، استانداردهاى تقنينى و منافع عمومى
- توجه به كارآمدى مصوبات قبل از تصويب دايمى آنها 

مصوبات آزمايش��ى براى تبديل ش��دن به مصوبات دايمى 
نيازمند اثبات كارآمدى خ��ود در بازه زمانى و مكانى مورد 
نظر واضعان مصوبه هستند. اصوال مصوبات كارآمد بصورت 
مصوبات دايمى مصوب و اجرا مى ش��وند و دوران آزمايشى 
زمان��ى براى اثبات همين ادعاس��ت. البت��ه واضعان مصوبه 
در تش��خيص كارآمدى مصوبات، داراى مشكالت متعددى 
هس��تند اما با وجود اين مشكالت، آزمايشى بودن مصوبات 
در فه��م بهتر و تصميم گيرى بهت��ر مصوبات دايمى كمك 
ش��ايانى مى كند. متاسفانه در تشخيص كارآمدى مصوبات 
اعم از دائمى و آزمايش��ى، مشكالتى در وضع مصوبه كشور 
وجود دارد كه معموال ناش��ى از عدم دسترسى به داده ها و 

يافته ها و شواهد ميدانى ناشى از اجراى مصوبات است.
- ع��دم پيش بينى حل مناقش��ه در تعيين مصاديق نس��خ 

نوعى مصوبات
معم��وال بين م��ردم و مجريان مصوب��ه در خصوص تعيين 
مصاديق نس��خ نوعى مش��كالت متعددى وجود دارد كه در 
مصوبه پيش بينى مشخصى براى اين دست اختالف نظرها 
وجود ندارد و بازنده نهايى و هميشه اين مناقشه غيراصولى 
و قابل پيش��گيرى، مردم اند. نس��خ نوعى، رفتارى اختالف 
انگيز در وضع مصوبه و اجراى مصوبه است كه واضع مصوبه 
ب��راى آثار ناگ��وار آن در آينده پيش بينى مناس��بى انجام 

نداده است.
- زمينه سازى سوء استفاده از مصوبات

شكل آگاه سازى جامعه از مجموعه مصوبات كشور به گونه 
اى اس��ت كه دسترس��ى مردم براى آگاهى از حجم عظيم 
مصوبات موجود امكان پذير نيست. اينگونه است كه معموال 
مجري��ان مصوبه تنها عالمان عرصه مصوبات اند. با توجه به 
سابقه بس طوالنى ديوان ساالرى در كشور، زمينه استفاده 
ابزارى از مصوبات با واگذارى تعيين موارد نس��خ شده براى 
مجريان مصوبه فراهم مى ش��ود. براى انجام دادن و ندادن 
هر كارى مصوبه وجود دارد. استفاده از مصوبه در اين زمينه 
بستگى به نظر شخص مجرى مصوبه دارد كه از كدام سو به 

موضوع مصوبه و اجراى آن بپردازد.
- حوال��ه مش��كالت ب��ه آين��ده اى نامعلوم با ع��دم تنقيح 

مصوبات
تنقيح مصوبات كار بس��يار دشوارى است و تنبلى و عافيت 
طلب��ى نظام قانونگرايى هر س��ال حل مش��كل تنقيح را به 
آينده اى نامعلوم حواله مى دهد. اما بايد توجه داش��ت كه 
حواله كردن حل مش��كل به آينده، حل مشكل نيست بلكه 
موكول كردن آن با هزينه هاى بسيار بيشتر در وقتى ديگر 
اس��ت كه محتمل نيست بلكه قطعى است! با اين شيوه دو 
نوع تورم و انباش��تگى در كش��ور بوجود مى آيد. از يك سو 
انباشت مش��كالت در زندگى مردم و از سوى ديگر انباشت 

مصوبات غيرموثر است!
- ضرورت تك نام بودن مصوبات

اص��وال مصوبات باي��د داراى يك ن��ام واحد باش��ند كه به 
راحتى بتوان آن را در بين ساير مصوبات از يكديگر تميز و 
تشخيص داد. هر مصوبه با يك نام در طبقه بندى مفهومى 
مصوبات و جستجوى هاى ماشينى قابليت دسترسى بيشتر 
و بهترى دارد. البته ضرورى اس��ت كه نامگذارى تك نامى 
مصوبات داراى حداكثر جامعيت و پوشانندگى محتوايى نام 
را بر محتواى مصوبات داش��ته باشد. هر مصوبه با محتواى 
واحد و مش��خص نيازمند يك نام با معناى مش��خص است 
كه معرف آن باشد تا بتواند زمينه هاى اجرايى مصوبه را در 

جامعه فراهم نمايد. 
- ضرورت اختصارگويى در نامگذارى مصوبات

يك��ى از مهم ترين ويژگى هاى نامگذارى مصوبات، مختصر 
بودن نام است كه در طول كمترين واژگان بتوان بيشترين 
رس��انايى مفهوم مصوبات را منتقل نمود. نام مختصر براى 
مصوب��ات، در بكارگي��رى آنها داراى تاثير مثبت اس��ت كه 
طبقه بندى، تعيين جايگاه و تنقيح آن را به راحتى ميس��ر 
مى س��ازد كه اين مهم در گسترش فرهنگ قانونگرايى در 
جامعه مفيد است. نام هر مصوبه محلى براى سخن پراكنى 
و اس��تفاده از كلمات فراوان و داس��تان گويى نيس��ت. بايد 
دانست كه نام هر مصوبه، كوتاه ترين و كمترين تعدا واژگان 
معنى دار است كه بتواند محتواى مصوبه را براى جامعه در 

فهم و اجرا به نحو شايسته معرفى نمايد.
- تعيين ارتباطات بخش هاى درون يك مصوبه

هم��ه اجزاى ي��ك پديده در كاركرد و سرنوش��ت آن نقش 
دارند كه با يكديگر داراى س��طوح مختلف ارتباط است كه 
نم��ى توان بصورت فله اى آنه��ا در متون مصوبه جاى داد. 
مصوبه نيز داس��تان زندگى يك فرد نيس��ت كه از يك روز 

ش��روع و تا يكروز به پايان رس��د. مطالب مندرج در مصوبه 
داراى جنبه هاى گوناگونى است كه از ارتباطات آنها، حيات 
پدي��ده در قالب مصوبه تامين مى ش��ود كه با جداس��ازى 
ارتباطات مش��ابه و طبقه بندى آنها تح��ت عناوين مرتبط 
تامين مى شود. اجزاى هر مصوبه در خال بسر نمى برد و با 
ساير اجزاى مصوبه مرتبط است و كاركرد مصوبه نيز دقيقا 
ب��ه جايگاه و وزن نظ��ام ارتباطى در مصوبه بس��تگى دارد. 
عنوان بندى با نظم بخش��ى به اجزاى درون مصوبه، فضاى 

ارتباطى بخش هاى مختلف را مشخص مى سازد.
- اهميت بكارگيرى زبان فارسى معيار در وضع مصوبه

در وض��ع مصوبه به لحاظ اهميتى ك��ه دارد بايد از آن نوع 
زبان فارس��ى اس��تفاده كرد كه كمترين دشوارى براى فهم 
آن در كش��ور وجود دارد. معموال در زبان فارس��ى، صنايع 
ادبى بس��يارى وجود دارد كه بر زيبايى س��خن مى افزايند. 
در وض��ع مصوبه به دليل تنظيم روابط در اداره امور جامعه 
بايد از زبان فارس��ى معيار استفاده كرد كه سطح مشترک 

فهم در كل كشور باشد.
- تكرار مصوبه و انديشيدن چندباره بر موضوع تكرارى

تك��رار جمالت و موضوع��ات در مصوبات در برخى از موارد 
ب��ه جهت باقى ماندن موضوع تك��رارى در حوزه خردورزى 
مخاطبان اس��ت كه ب��ا تكرار جم��الت و موضوعات خاص 
تقويت مى شود و مى تواند در سيستمى برنامه ريزى شده 
با اهداف مش��خص و از پيش تعيين ش��ده عمل نمايد. اگر 
تكرار موضوع در يك مصوبه هربار به انديش��يدن به بخش 
خاصى از موضوع منتهى شود مى تواند براى تكرار موضوع 

بهترين توجيه را داشته باشد.
- وارد ش��دن آس��يب جدي به ثبات و نظم نظام حقوقي با 

بى ثباتى مصوبات
ق��درت وضع مصوبه در جامعه در صورت وجود مراكز وضع 
مصوبه متعدد، به بردارهاى كوچكتر تقسيم مى شود و نهايتا 
در جزي��ى ترين مولفه هاى قانونى از يادها مى روند. وجود 
مراج��ع گوناگون تقنينى با مقرره گذارى غيرقابل كنترل و 
نظارت شده، قطعا به بى ثباتى و بى نظمى در نظام حقوقى 
جامعه منجر مى ش��ود كه ناشى از فقدان اهداف بلندمدت 
و ميان مدت متناس��ب براى آن است. با خالء وجود اهداف 

كارآمد نم��ى توان به ثبات مصوبه و 
نظم بخش��ى به نظ��ام حقوقى اميد 

داشت.
- گوناگون��ى پ��ردازش موض��وع در 

مصوبات مرتبط
براى بررس��ى مصوبات مرتبط با هم 
معموال شيوه استاندارى وجود ندارد 
و وضع مصوبه س��نتى قادر نيس��ت 
ك��ه آثار مزاحمتى مصوبات را بر هم 
اندازه بگيرد. گوناگونى روش پردازش 
مصوبات موجب مى ش��ود كه برخى 
آثار مزاحمتى مصوبات ناديده گرفته 
شوند و پس تصويب در مراحل اجرا 

خود را نمايان مى سازد. 
- خرده فرهن��گ مخرب ناكارآمدى 

پيرامون مصوبات
اج��راى مصوبات داراى اس��تثنائات 
فراوان قطعا با حضور خرده فرهنگ 
هاى مخ��رب و مزاحم همراه اند كه 
بر طبل ناكارآم��دى و بى عدالتى و 
نابرابرى مى كوبند. استثناپذير بودن 
مصوبه از نقاط ضعف آن است كه در 

مقام اجرا و نه تدوين و تصويب مشكالت مخصوص به خود 
را تولي��د خواهد كرد ك��ه بايد با درايت آنها را تحت كنترل 
درآورد. تولي��د خرده فرهنگ هاى مخرب در مورد مصوبات 
داراى استثنائات فراوان در ابتداى امر موضوع مهمى نيست 
لكن رفته رفته فضاى قانونمدارى جامعه را بر اساس اصول 
گفتمانى تنگ و تنگ تر مى نمايد و با جذب انرژى از ساير 
منابع اجتماع��ى جايگاه خود را به چال��ش هاى اجتماعى 
ارتقاء مى دهد. نقش اطالع رس��انى اثربخش مصوبه و وضع 
مصوبه براى پيشگيرى از تشكيل خرده فرهنگ هاى مخرب 
و چالش ه��اى گفتمانى پيرامون قانو، واضع مصوبه و وضع 
مصوبه است كه معموال تاكنون به نحو شايسته انجام نشده 
است. انتش��ار مصوبات در روزنامه رسمى اصال پاسخگويى 

اين نياز مهم اجتماعى نيست.
- نقش نافهمى مردم از مصوبه در مصوبه گريزى

بط��ور طبيعى مردم در برابر مصوباتى كه آن را نمى فهمند 
واكنش نشان مى دهند و در صورت تداوم فشار براى اجراى 
مصوبه، ممكن است به واكنش هاى مصوبه گريزى و مصوبه 
ستيزى منجر شود كه اين امر براى پيشبرد اهداف مصوبه و 
وضع مصوبه در جامعه مفيد نيست و مى تواند براى جامعه 

آثار زيانبارى را نيز به همراه داشته باشد.
- وجود اختالف در آراى صادره در سكوت مصوبات

در موارد متعدد فق��دان مصوبه، مصوبه حاكم اختالف نظر 
تفكرات جزءنگر است كه هر يك به جزيى از موضوع استناد 
و آن را مصوب��ه خود م��ى داند. وجود اخت��الف آراء بويژه 
هنگام��ى كه الگو و معيار مش��خصى ب��راى مواجهه با امور 
نوظهور وجود نداشته باشد شديدتر و احتمال ايجاد وحدت 
رويه در آن كمتر اس��ت و به موازات آن مش��كالت در بين 

مخاطبان و ذينفعان نيز بيشتر است.
- پش��تيبانى مصوب��ه از عدالت به مثاب��ه حاكميت عدل و 

انصاف
ه��دف مصوبه و وضع مصوب��ه، برقرارى عدال��ت به معناى 
حاكميت عدل و انصاف اس��ت. احس��اس برق��رارى عدالت 
در س��طوح گوناگون جامعه دستاورد مصوبه و وضع مصوبه 
عادالنه است. مصوبه با تعيين منطقى نسبت هاى فيمابين 
پديده ها اجتماعى مى تواند تراز عدل و انصاف را در جامعه 
به س��مت بهبودى سوق دهد و مناس��بات فردى، گروهى 
و اجتماع��ى را بصورت عادالن��ه و منصفانه تبيين و تعيين 
نماين��د. تعيين جاي��گاه پديده ها و تعيي��ن روابط آنها در 
منظومه جامعه مصداق عدالت و انصاف اس��ت. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت 
زندگى مردم نش��انه عدم وجود حاكميت عدل و انصاف به 

عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- امري بودن مصوبه به مثابه توصيه پدرانه

مصوبه و وضع مصوبه امرى شبيه به وظايف پدر در خانواده 
است كه با محبت و دوستى، امور مورد نياز براى اهل خانه و 
خانواده خود تجويز مى كند و چون امر پدرانه، توصيه هاى 
دلس��وزانه اس��ت واضع مصوبه نيز در وضع مصوبه همچون 
پدر بر خانواده خود كه ملت است برخى امور را توصيه مى 
كند كه قالب ادبياتى و زبانى آن امرى اس��ت. امر پدرانه در 
ذات خ��ود داراى نوعى اقتدار و قاطعيت نيز هس��ت كه به 
هيچ وجه داراى آثار نامطلوب نيست چرا همه مى دانند كه 
از امر پدرانه، دشمنى بر نمى آيد. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم 
نش��انه پدرانه نبودن رفتار مصوبه و وضع مصوبه با مردم به 

عنوان ويژگى ذاتى مصوبه و وضع مصوبه است.
- منطب��ق ب��ودن مصوبه با اخ��الق به مثاب��ه خيرخواهى 

مشفقانه
انطب��اق مصوبه با اخالق به معناى خيرخواهى مش��فقانه از 
جمل��ه ويژگى هاى عرضى مصوبه و وضع مصوبه اس��ت كه 
در نقش آفرين��ى مصوبه در جامعه نقش مهمى دارد و مى 
توان��د به پذي��رش مصوبه به عنوان م��الک عمل در جامعه 
كمك كند. اخالق دستاورد نظامات جامعه است كه مصوبه 
و وضع مصوبه بر آن تاثير زيادى 
دارد. مش��ى مصوبه در جامعه از 
براى  روى خيرخواهى مش��فقانه 
آحاد جامعه است و براى همگان 
از روى ش��فقت خيرخواه��ى مى 
كن��د. در مصوبه و وض��ع مصوبه 
س��نتى به س��بك ايرانى، بروز و 
تش��ديد مش��كالت زندگى مردم 
نش��انه عدم خيرخواهى مشفقانه 
به عنوان ويژگ��ى عرضى مصوبه 

است.
- پش��تيبانى مصوبه از جامعه به 
مثاب��ه تعيي��ن حق��وق و تكاليف 

مردم
مصوب��ه و وضع مصوبه در مقياس 
اجتماعى مى كوش��د كه با دقت 
فراوان س��طوح مختلف حقوق و 
تكاليف مردم را با خود و حكومت 
تعيي��ن نمايد و از اي��ن طريق به 
اداره ام��ور جامعه بپردازد. مصوبه 
مبتنى ب��ر جامع��ه داراى جامعه 
نگرى اس��ت و كام��ال در خدمت 
حل مش��كالت روزآمد آن اس��ت. بر اين اساس تقسيم كار 
ملى در حوزه مصوبه و وضع مصوبه شامل تدوين، تصويب، 
تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير مصوبه توانايى كامل در 
تعيين حقوق و تكاليف مردم را دارد و مى تواند به درستى 
براى آن ب��ه وضع مصوبه بپردازد. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم 
نش��انه عدم تعيين حقوق و تكاليف م��ردم به عنوان منابع 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- رعايت اصول عقالني در مصوبه به مثابه منطقى بودن

رعايت اصول عقالني به معناى منطقى بودن يكى از اصول 
وض��ع مصوبه اس��ت. مصوبه ب��ا منطقى ك��ه دارد در وضع 
مصوبه و جامعه راه اجرا و پياده سازى خود را باز مى كند و 
به اداره امور جامعه مى پردازد. منطق مصوبه و وضع مصوبه 
با جامعه مواجه مى ش��ود و مصوبه پذيرى يا مصوبه گريزى 
احتمالى را در پى خواهد داش��ت. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم 
نش��انه عدم رعايت اصول عقالني به مثابه منطقى بودن به 

عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامين منافع عمومى در مصوبه به مثابه غايت حكمرانى

بدين جهت تامين امكانات مس��اوى و متناسب و ايجاد كار 
براى همه افراد و رفع نيازهاى ضرورى جهت استمرارحركت 
تكاملى او بر عهده حكومت اس��المى است. حكومت با تمام 
توان بايد در راس��تاى غايت و ه��دف خود از حكمرانى گام 
ب��ردارد و بتواند حقوق حق��ه مردم را ادا نمايد. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت 
زندگى مردم نشانه عدم وجود منافع عمومى به مثابه غايت 

حكمرانى در وضع مصوبه است.
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»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )119( می کند:

ناکارآمدی نظارت و ارزيابی فرهنگی و علمی و سياستهای آموزشهای دينی کشور

شکل آگاه سازی جامعه از مجموعه 
مصوبات کشور به گونه ای است که 
دسترسی مردم برای آگاهی از حجم 
عظیم مصوبات موجود امکان پذیر 
نیس���ت. اینگونه اس���ت که معموال 
مجریان مصوبه تنها عالمان عرصه 
مصوبات اند. با توجه به سابقه بس 
طوالنی دیوان س���االری در کش���ور، 
زمینه اس���تفاده ابزاری از مصوبات 
با واگذاری تعیین موارد نس���خ شده 
ب���رای مجری���ان مصوب���ه فراهم می 
شود. برای انجام دادن و ندادن هر 
کاری مصوبه وجود دارد. اس���تفاده 
از مصوبه در این زمینه بس���تگی به 
نظر ش���خص مج���ری مصوب���ه دارد 
که از کدام س���و ب���ه موضوع مصوبه 

و اجرای آن بپردازد

رعاي���ت اص���ول عقالني ب���ه معنای 
منطقی بودن یک���ی از اصول وضع 
مصوبه اس���ت. مصوب���ه با منطقی 
ک���ه دارد در وض���ع مصوبه و جامعه 
راه اج���را و پیاده س���ازی خ���ود را باز 
م���ی کند و به اداره امور جامعه می 

پردازد. 
منط���ق مصوب���ه و وض���ع مصوبه با 
جامع���ه مواجه می ش���ود و مصوبه 
پذیری یا مصوبه گریزی احتمالی را 
در پ���ی خواهد داش���ت. در مصوبه 
و وض���ع مصوب���ه س���نتی به س���بک 
ایران���ی، بروز و تش���دید مش���کالت 
زندگ���ی مردم نش���انه ع���دم رعايت 
اص���ول عقالني ب���ه مثاب���ه منطقی 
ب���ودن ب���ه عن���وان اص���ول مصوبه و 

وضع مصوبه است


