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شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه643 مورخ88/2/22، براساس مصوبه 
ش��وراي تخصصي مهندسي فرهنگي، مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآني را 

به شرح ذیل تصویب نمود: 
مقدمه 

دس��تيابي به جامعه اي متمس��ک به ق��رآن و عترت و برخ��وردار از ایمان و 
عمل صالح، تحقق اندیشه هاي معمار بزرگ انقالب اسالمي رضوان اهلل تعالي 
علي��ه و رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله العالي در گس��ترش فرهنگ 
حيات بخش قرآن کریم، و ارتقاي ایران به کش��وري توس��عه یافته با هویتي 
اسالمي- انقالبي، در گرو عزم ملي و اراده هماهنگ مدیران ارشد نظام براي 
توسعه فرهنگ قرآني است. فرهنگي که باید متأثر از قرآن و حاکم بر بينش 
ها، نگرش ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي بوده و در کليه س��طوح سياست 
گ��ذاري و برنامه ریزي نظام جمهوري اس��المي جاري باش��د. بدین منظور، 
منش��ور توس��عه فرهنگ قرآني، ک��ه مبين منویات نظ��ام مقدس جمهوري 
اسالمي در مواجهه با تعاليم قرآن، در مقام علم، اعتقاد و عمل در سطح ملي 

و بين المللي است، به شرح مواد آتي به تصویب مي رسد. 
ماده1 – اهداف 

1- ایجاد هماهنگي بين دس��تگاه هاي دولتي، مؤسس��ات و گروه هاي فعال 
غيردولت��ي در جهت هم افزایي و ارتقاء فعاليت هاي قرآني در س��طح ملي و 

بين المللي. 
2- تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن کریم و تمسک به تعاليم آن 

3- تعميق معرفت و تعميم فهم و درک قرآن کریم
4- ارتقاء التزام عملي به قرآن کریم در ابعاد فردي و اجتماعي

5- تحق��ق فرهنگ قرآن��ي در نظام مدیریت، تصميم گي��ري و برنامه ریزي 
کشور

6- توسعه مهارت هاي روان خواني، صحيح خواني و درک معناي آیات قرآن 
کریم در ميان اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان 

7- تقویت و گس��ترش انس با قرآن کریم در اقشار 
مختلف جامعه

8- تروی��ج آی��ات و مفاهي��م قرآن کری��م در حوزه 
فرهنگ عمومي )نماد س��ازي و تبليغات رسانه اي و 

محيطي، محاورات و...(
ماده2- سياس��ت ها و راهبردهاي توس��عه فرهنگ 

قرآني
1- توجه جدي به اصل جدایي ناپذیري قرآن کریم 
و اه��ل بيت )عليهم الس��الم( در کليه فعاليت هاي 

قرآني
2- اولوی��ت بخش��ي به توس��عه فرهن��گ قرآني در 
مهندس��ي فرهنگ، مهندس��ي فرهنگي و مدیریت 

فرهنگي کشور
3- توس��عه نظریه پردازي در نظ��ام هاي فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي مبتني بر فرهنگ و 

معارف قرآني
4- توسعه مشارکت حداکثري مردم در فعاليت هاي 
قرآني و تقویت نقش حمایتي و پشتيباني دولت در 

گسترش فرهنگ قرآني در داخل و خارج از کشور
5- تأکيد بر گسترش درک عموم مردم از مفاهيم، زیبایي ها و لذات معنوي 

قرآن کریم از طریق انس و ارتباط مستمر با آن 
6- اهتمام ویژه به توس��عه فرهنگ قرآني در ميان اقشار تأثيرگذار )مدیران، 

نخبگان، فرهيختگان و گروه هاي مرجع( درداخل و خارج از کشور
7- ابتن��اي حداکثري فعالي��ت هاي قرآني برمطالعه، کارشناس��ي و تحقيق 

شایسته 
8- هدایت فرآیندهاي آموزشي، پژوهشي و تبليغي ترویجي قرآني به سمت 

کاربردي کردن تعاليم قرآني در زندگي فردي و اجتماعي
9- بهره گي��ري حداکثري از ظرفيت حوزه هاي علميه در توس��عه فرهنگ 

قرآني
10- ارتقابخش��ي نظام تعليم و تربيت، نظام رسانه اي، نظام تبليغات دیني و 

سایر نظام هاي مؤثر، با الهام از تعاليم قرآن کریم 
11- ساماندهي و هماهنگ کردن دستگاه ها، نهادها و بخش هاي مؤثر کشور 
و فراهم کردن زمينه هاي یادگيري و رش��د س��ازماني جهت هم افزایي توان، 

تجربه و ارتقاء سطح آن ها در توسعه فرهنگ قرآني 
ماده3- به منظور پيش��برد و اجرایي ش��دن اهداف، سياست ها و راهبردهاي 
منشور توسعه فرهنگ قرآني در داخل و خارج از کشور و تحقق عزم ملي براي 

توس��عه تمس��ک و اعتصام به قرآن کریم در همه عرصه ها، شوراي تخصصي 
توسعه فرهنگ قرآني، که از این پس در مواد آتي به اختصار شوراي تخصصي 

ناميده مي شود، زیرنظر شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل مي شود. 
ماده4- وظایف شوراي تخصصي

1- تهيه و تصویب شاخص هاي توسعه فرهنگ قرآني و تصویب شاخص هاي 
ارزیابي و نظارت بر فعاليت هاي قرآني

2- بررسي و پيشنهاد چگونگي حاکم کردن اصول و مباني قرآني در برنامه هاي 
توسعه بلندمدت و ميان مدت کشور به سازمان ها و نهادهاي تصميم گير

3- بررس��ي و بازنگ��ري مأموریت ه��ا و وظایف قرآني دس��تگاه هاي دولتي و 
عمومي، شوراها و ستادها و سایر مجامع قرآني و ارائه به شوراي عالي انقالب 

فرهنگي به منظور تصویب
4- زمينه س��ازي و پيگيري تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقالب 

اسالمي در حوزه قرآن کریم
5- ایج��اد س��از و کاره��اي الزم  براي هماهنگ��ي و تعامل مؤث��ر در زمينه 

فعاليت هاي قرآني
6- تأیيد طرح ها و برنامه هاي ملي و فرابخشي در توسعه فرهنگ قرآني

7- اتخاذ تدابير الزم براي توانمندس��ازي و جلب مش��ارکت بخش مردمي و 
تقویت نقش حمایتي دولت در جهت توسعه فرهنگ قرآني

8- اتخاذ تدابير الزم براي گسترش فرهنگ وقف در امور قرآني و بهره گيري 
حداکثري از موقوفات کشور در این زمينه

9- ارزیابي و نظارت بر عملكرد دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي
10- شناسایي نيازها، محدودیت ها و موانع توسعه فرهنگ قرآني و استفاده از 

ظرفيت ها براي رفع آنها از طریق مراجع ذیربط در داخل و خارج از کشور
11- تدوی��ن اولویت ها و جهت گيري ه��اي کالن بودجه فعاليت هاي قرآني و 

ارائه آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي
12- برنامه ریزي براي تأمين و توس��عه منابع انس��اني م��ورد نياز حوزه هاي 

مختلف امور قرآني و کيفيت بخشي منابع انساني موجود
13- برنامه ری��زي الزم ب��راي طراح��ي س��امانه هاي آم��اري و ش��بكه هاي 

اطالع رساني امور قرآني
ماده5- اعضاي شوراي تخصصي

1- دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي )رئيس شوراي تخصصي(
2- وزیر آموزش و پرورش

3- وزیر علوم، تحقيقات و فناوري
4- وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي

5- رئيس نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم 
رهبري

6- نماینده شوراي عالي حوزه هاي علميه
7- رئيس سازمان تبليغات اسالمي

8- رئيس دفتر تبليغات اسالمي
9- رئيس سازمان اوقاف و امور خيریه

10- رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
11- نماینده رئيس سازمان صدا و سيما

12- نماینده کميس��يون فرهنگي مجلس ش��وراي 
اسالمي

13- س��ه نفر از صاحب نظران مؤسس��ات آموزشي، 
پژوهشي و تبليغي- ترویجي قرآني مردمي با تصویب 

شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني
تبصره: دبير ش��وراي تخصصي توسط رئيس شوراي 
تخصصي براي سه س��ال انتخاب مي شود و انتخاب 

مجدد وي براي دوره هاي بعد بالمانع است. 
ماده6- دبيرخانه ش��وراي تخصصي ب��راي پيگيري 
تمامي امور مربوط به شوراي تخصصي، در دبيرخانه 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي تش��كيل و نمودار تش��كيالتي و سازماني آن 

توسط رئيس شوراي تخصصي تصویب مي شود. 
ماده7- کميسيون هاي تخصصي

ب��ا توجه به ماهيت قاب��ل تفكيک فعاليت هاي قرآن��ي در حوزه هاي آموزش 
عموم��ي، آموزش عال��ي، پژوهش و تبليغ و ترویج قرآن��ي و به منظور ایجاد 
هماهنگ��ي بين دس��تگاه هاي مرتبط با هر حوزه، کميس��يون هاي س��ه گانه 
تخصصي، زیرنظر ش��وراي تخصصي توس��عه فرهنگ قرآني و با عناوین ذیل 

تشكيل مي  شود: 
1- کميسيون توسعه آموزش عمومي قرآن

2- کميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني
3- کميسيون توسعه فعاليت هاي تبليغي ترویجي قرآني

تبصره- ش��رح وظایف و ترکيب اعضاي کميسيون هاي سه گانه فوق، توسط 
شوراي تخصصي تعيين خواهد شد. 

ماده8- روند کار شوراي تخصصي
1- مس��ائل و طرح هاي مورد نظر ش��وراي تخصصي، ابتدا در کميسيون هاي 
تخصصي، مطالعه و بررسي شده و پس از تعيين اولویت، در جلسات شوراي 

تخصصي مورد بحث و اظهارنظر قرار مي گيرد. 
2- مصوبات شوراي تخصصي با امضاي رئيس شوراي تخصصي جهت اجرا به 

دستگاه هاي ذیربط ابالغ مي شود. 
3- در موارد نياز، مصوبات و تصميمات شوراي تخصصي براي تصویب نهایي 

به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه مي شود. 
ماده9- مصوبات شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني براي کليه دستگاه هاي 

دولتي و عمومي و مؤسسات مردمي الزم االجرا است. 
م��اده10- این مصوبه در10 ماده و دو تبصره در جلس��ه643 مورخ88/2/22 

شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصویب رسيد. 

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 زمان��ی، نامگذاری، عنوان گذاری، نس��خ نوعی، تغييرات، آیين 
نگارش، تكراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی 
عمومی، کاس��تی ها، اهداف، ویژگی های ذات��ی، ویژگی های عرضی، منابع 

تقنينی، استانداردهای تقنينی و منافع عمومی
- شتابزدگی و بی توجهی دولت در ابالغ و اجرای مصوبه

در برخی از موارد سلسله موارد اشتباهات توليد شده در نحوه نگارش مصوبه 
ب��ه دول��ت در زمان ابالغ و اجرا نيز س��رایت می کند. این امر خود س��رآغاز 

برداش��ت های سليقه ای و تفسيرهای ش��خصی پيرامون مصوبات است که 
محل اختالف نظر بين مجریان مصوبه و مردم است که نهایتا نمی تواند پاسخ 

مناسبی برای نارضایتی مردم باشد.
- شتابزدگی و بی توجهی دستگاه های نظارتی در برخورد با مصوبه

 دس��تگاه های نظارتی کشور همانند سازمان بازرسی کل کشور که بر طبق 
مصوبه بر حس��ن اجرای مصوبات را بر عهده دارد. دقت نظر سازمان بازرسی 
کل کش��ور تاکنون نتوانسته است که از سطح و حجم اشتباهات نگارشی در 
وضع مصوبه بكاهد. ظاهرا شيوع خطاهای نگارشی در کل تقسيم کار ملی در 

وضع مصوبه، یک مشكل مشترک است.
- انجام اشتباه در مصوبه آگاه سازی مردم از مصوبات کشور!

در قسمت ش��رح ماجرا به موردی اشاره شده است که شاید از نظر محتوای 
مصوبه بس��يار جالب اس��ت. ماده مصوبه حاوی ضرورت آگاه سازی مردم از 
طریق انتشار مصوبات در روزنامه رسمی خود دارای مشكل آگاه سازی است! 
ماده ای که دولت را و روزنامه رس��می را موظف به اس��الع رسانی اجتماعی 

مصوبات کرده است، در محتوای خود نقض غرض کرده است.
- بی توجهی سازمان های مردم نهاد مرتبط با مصوبات

بس��يار بجاست که سازمان های مردم نهاد فرهنگی و حامی زبان فارسی در 
این زمينه تالش کنند و جامعه و مسئوالن را از آثار ناگوار اشتباهات فاحش 
نگارش��ی آگاه س��ازند. در دراز مدت این اشتباهات به رویه جاری تبدیل می 
ش��وند که شده اند. در این صورت حذف رویه نادرست به سادگی انجام نمی 

شود و با مقاومت فراوان اهالی وضع مصوبه همراه خواهد بود.
- برداشت سليقه ای مجریان مصوبه

در مواردی که مصوبه دارای اش��تباه نگارشی است، معموال مجریان مصوبه با 
ژست واضعان مصوبهه به تعبير و تفسير مصوبه می پردازند و خود بر مسند 
وضع مصوبه برای تعيين تكليف مصوبه و مردم می نش��ينند. در این صورت 
اس��ت که مردم با این تصور که دست اندرکاران بر انجام روش درست انجام 
کار وض��ع مصوب��ه آگاهی و توانایی الزم را ندارند اعتم��اد خود را به واضعان 

مصوبه و مجریان مصوبه از دست می دهند.
- الگوی تكرار مطالب در مصوبات

معموال تك��رار جمالت، موضوعات و مصوب��ات از الگوهای خاص پيروی می 
کند. مصوبات تكراری بر اساس الگوهای روان شناختی توجيه پذیر می شوند 
و خود را به عنوان الگوی موجه مورد شناس��ایی قرار می دهد و می کوش��د 
نيازهای روزمرگی را پاسخ دهد و مراقب است که هر گونه تغيير و تحول به 
این حوزه وارد نش��ود. وظيفه الگوهای تكرار، ساده سازی فرآیند تكرار است 

ب��ه نحوی که مخاطبان با اس��تفاده از آن ضمن حل 
مشكل روزمره شان دچار زحمت بسيار نشوند.

- تكرار مصوبه و مقوله قالب ها و کليشه های ذهنی
اصوال ه��ر امر تك��راری دارای قالب و کليش��ه های 
ذهنی است که به تكرار مكررات مقبوليت می بخشد 
و حض��ورش را تداوم می دهد و بودن چند و چندین 
ب��اره اش را توجيه می کند. چنانچ��ه تكرار مكررات 
بصورت قالبی و کليشه ای در آمد دیگر مورد نكوهش 
نيس��ت زیرا کليش��ه تكراری در ميان پذیرفته شده 
های مخاطبان جای گرفته اس��ت و در راه نهادینگی 

پيش می رود.
- کم توجهی تدوین کنندگان پيش نویس مصوبات

وقوع س��كوت واض��ع مصوبه و عدم جام��ع نگری از 
تدوین لوایح و طرح ها آغاز می ش��ود. معموال تدوین 
کنن��دگان اوليه در حيات اجتماع��ی مصوبات نقش 
بس��يار مهمی دارند. بكارگيری کارشناسان آگاه و با 
تجربه م��ی تواند ضریب خطا و نهایتا شكس��ت آثار 
مصوبه در جامعه به حداقل ممكن برساند. پس حيات 

و ممات مصوبه در جامعه به کيفيت پيش نویس آن بستگی دارد.
- کم توجهی تصویب کنندگان مصوبات

وقوع سكوت وضع مصوبه و عدم وجود جامع نگری از سوی تصویب کنندگان 
مصوبه قابل پيش��گيری اس��ت. اصوال پيش نویس مصوبه ب��رای تصویب به 
مجلس ش��ورای اسالمی ارسال می شود. اینكه پيش نویس با خطای موجود 
تصویب ش��ود از واضعان مصوبه پذیرفته نيست چرا که به خطای موجود در 

پيش نویس مصوبه جنبه رسميت می دهد. 
- کم توجهی دستگاه های اجرایی به مصوبات

مصوبه پس از تایيد با شيوه های خاص به دستگاه های اجرایی ابالغ می شود 
تا اثربخش��ی الزم را از خود بروز دهد و به تنظي��م روابط در جامعه بپردازد. 
معموال دستگاه های اجرایی در نقش واضع مصوبه به نقص مصوبه واقف نمی 
شوند مگرآنكه در حين عمليات اجرایی مصوبه با مواردی مواجه شوند که از 

دامنه شمول مصوبه بيرون بمانند.
- کم توجهی دستگاه های نظارتی به مصوبات

دستگاه های نظارتی برای نظارت بر حسن اجرای مصوبه باید به محتوای آن 
آگاهی و تسلط کافی داشته باشند. در عملكرد نظارتی است که نقص مصوبه 
خود را در اجرا نش��ان می دهد و دس��تگاه های نظارتی با افت شاخص های 
مربوطه به آن واقف می شوند آن را برای بررسی بيشتر ردیابی و کنترل می 

کنند تا نسبت به آن نقص مطمئن شوند.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه منطقی بودن مراحل وضع مصوبه

عقل یكی ار منابع مصوبه و وضع مصوبه اس��ت. جایگاه عقل در وضع مصوبه 
به معنای حضور آن برای منطقی نمودن مراحل وضع مصوبه است. به عبارت 
دیگر مصوبه و وضع مصوبه بر اس��اس منطق شكل گرفته و بر اساس منطق 
به حيات اجتماعی خود در جامعه ادامه می دهند. تقس��يم کار ملی ش��امل 
تدوین، تصویب، تایيد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير مصوبه باید توانایی الزم 
برای منطقی بودن در مراحل وضع مصوبه را داش��ته باشد. در مصوبه و وضع 
مصوبه س��نتی به سبک ایرانی، بروز و تش��دید مشكالت زندگی مردم نشانه 
منطق��ی نب��ودن مراحل وضع مصوبه به عنوان مناب��ع مصوبه و وضع مصوبه 

است.
- دف��اع عق��ل از مصوبه به مثابه ش��ناخت دقيق پدیده ه��ای اجتماعی در 

مصوبه
هر گونه مصوبه و وضع مصوبه برای جامعه، وابس��ته به ش��ناخت پدیده های 
اجتماعی است که این مهم بدون حضور عقل و عقالنيت امكان تحقق ندارد. 
عق��ل به عنوان منبع مصوبه می تواند ش��ناخت دقيق پدیده های اجتماعی 
را برای مصوبه و وضع مصوبه تامين نماید. تقس��يم کار ملی ش��امل تدوین، 
تصوی��ب، تایيد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير مصوبه بای��د توانایی الزم برای 

شناخت دقيق پدیده های اجتماعی را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه 
و وضع مصوبه س��نتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم 
نش��انه عدم وجود ش��ناخت دقيق پدیده های اجتماعی در مصوبه به عنوان 

منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه کارآمدی و اثربخشی مصوبه

اصوال مصوبه و وضع مصوبه برای رسيده به اهداف خود در جامعه تالش می 
کنند. هر مصوبه با تمام توان به دنبال ارائه اثربخشی خود و اثبات کارآمدی 
وضع مصوبه است. عقل به عنوان منبع مصوبه در واقع تامين کننده و تضمين 
کننده کارآمدی و اثربخش��ی است. تقس��يم کار ملی شامل تدوین، تصویب، 
تایيد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير مصوبه باید توانایی الزم برای کارآمدی و 
اثربخش��ی را در وضع مصوبه داش��ته باش��د. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به س��بک ایرانی، بروز و تش��دید مش��كالت زندگی مردم نشانه ناکارآمدی و 

اثربخش نبودن مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه پژوهش محور بودن مصوبه

ش��ناخت دقيق جامعه برای مصوبه و وضع مصوبه از طریق مشاهد ات عادی 
و روزم��ره ممكن نيس��ت و نيازمند تحقيق و پژوهش در کس��ب ش��واهد و 
مستندات متقن اجتماعی است. نمی توان بر شواهد مبتنی بر حدس و گمان 
و سليقه برای وضع مصوبه استفاده کرد که سرنوشتی جز ناکارآمدی نداشته 
و ندارد. تقس��يم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایيد، ابالغ، اجرا، نظارت و 
تفس��ير مصوبه باید توانایی الزم برای پژوهش محور بودن را در وضع مصوبه 
داش��ته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید 
مش��كالت زندگی مردم نش��انه پژوهش محور نبودن مصوبه به عنوان منابع 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه شناخت دقيق نيازمندی به مصوبه

مصوبه با اس��تفاده از منبع عقل در وضع مصوبه، به شناخت دقيق نيازمندی 
های مردم می پردازد و می کوشد از طریق مصوبه و وضع مصوبه در راستای 
تامي��ن نيازهای مردم اقدام نماید. تقس��يم کار ملی ش��امل تدوین، تصویب، 
تایي��د، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير مصوبه باید توانایی الزم برای ش��ناخت 
دقيق نيازمندی زندگی مردم را در وضع مصوبه داش��ته باش��د. در مصوبه و 
وضع مصوبه س��نتی به سبک ایرانی، بروز و تش��دید مشكالت زندگی مردم 
نشانه شناخت دقيق نيازمندی های مردم و مصوبات متناسب با آنها وجود به 

عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه ندارد.
- وضع مصوبه متناسب با منابع و امكانات به مثابه شناخت دقيق از موضوع 

مصوبه و اجرایی بودن مصوبه
وضع مصوبه متناس��ب با منابع و امكانات به معنای 
ش��ناخت دقيق از موضوع مصوب��ه و اجرایی بودن 
مصوبه یكی از اصول وضع مصوبه اس��ت. تناس��ب 
مصوب��ه و وضع مصوب��ه با منابع و امكانات کش��ور 
وابس��تگی مس��تقيم به ش��ناخت دقيق از موضوع 
مصوبه و اجرایی بودن مصوبه دارد. متناسب سازی 
مصوبات با منابع و امكانات کش��ور کار بسيار مهمی 
اس��ت که در وضع مصوبه سنتی کمتر به آن توجه 
ش��ده است. بس��يارند مصوباتی که منابع و امكانات 
الزم برای اجرای آنها در کشور وجود ندارد و فراوان 
اند منابع و امكاناتی که قانونی متناسب با آنها برای 
اجرا وجود ندارد که نتيجه هر دو بخش ناکارآمدی 
و معطل ماندن منابع و امكانات کش��ور اس��ت. در 
مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به سبک ایرانی، بروز 
و تش��دید مش��كالت زندگی مردم نشانه عدم وضع 
مصوبه متناس��ب با منابع و امكانات به مثابه شاخت 
دقي��ق از موضوع مصوب��ه و اجرایی بودن مصوبه به 

عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- مردم نفهم نيستند! مصوبه دارای مشكل است!

در برخی از مقاالت و اظهار نظر های کارشناسی از مصوبه گریزی و مصوبه 
ستيزی برخی از مردم یاد شده است. در این باره باید اشاره کرد که عمومی 
مردم در صورت انجام اطالع رسانی همه گير مصوبه در کشور از آن تبعيت 
خواهند کرد. اگر در برخی از موارد در تبعيت پذیری مصوبات مشكلی وجود 

دارد باید به به متن مصوبات هم برای همه فهم کردن آن مراجعه کرد.
- کاربرد زبان فارسی معرب در وضع مصوبه

در برخی از موارد بجای زبان فارس��ی معيار در وضع مصوبه از عربی نمودن 
واژگان زبان فارس��ی استفاده شده اس��ت. به عبارت دیگر نه تنها برای زبان 
فارسی معيار در وضع مصوبه کاری انجام نشده است که واژگان زبان فارسی 
را به مسلخ کاربرد بصورت معرب فرستاده اند که این خطای راهبردی مناسب 

حال ایران با زبان فارسی و آن همه سابقه در ادبيات جهان نيست.
- مفيد قطعيت بودن مصوبه به مثابه همراهی نظام احتماالت دقيق

ویژگ��ی مفيد قطعيت بودن مصوبه بس��تگی به جامع��ه نگری در درک همه 
جنبه های مرتبط با مصوبه در وضع مصوبه دارد. 

معم��وال مف��اد مصوبه معرف ای��ن جامع نگ��ری و حاوی نظ��ام احتماالت 
دقي��ق پيرامون موضوعات مرتبط با پدیده اس��ت. معموال س��طحی نگری و 
جزءاندیش��ی موجود در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی مانع از هر گونه 
جامع نگری در جنبه های گوناگون مصوبه شده و می شود. از این رو همواره 
در بررس��ی مصوبه به نوعی فقر مفهومی برخورد م��ی کنيم که ناکارآمدی 
مصوبه مربوط به همين فقر محتوایی است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به س��بک ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم نشانه دوری مصوبه و 
وض��ع مصوبه از نظام احتم��االت دقيق به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- سردرگمی مردم و مجریان مصوبه

اجرای دو مصوبه بودجه در یک س��ال موجب سردرگمی و نگرانی جامعه در 
ش��كل دهی رفتارهای خود مطابق مصوبه می ش��ود و مجریان مصوبه را در 
اجرای مصوبه دچار تردید می نماید و قدرت پاس��خگویی آنها را به مردم در 
هنگام اجرای مصوبه به حداقل ممكن می رساند و احتماال درگيری و مطالبه 

گری مردم را از مسئوالن کشور به همراه خواهد داشت.
- بی توجهی مجریان مصوبه

مجریان مصوبه پس از مش��اهده این دست مش��كالت باید بر اساس سلسله 
مراتب س��ازمانی نس��بت به گ��زارش آن اقدام نمایند تا در اس��رع وقت این 
مصوبات اصالح ش��وند. معموال مجریان مصوبه در برخورد با این مش��كالت 
بج��ای گزارش دهی، آنها را مس��كوت می گذارند و جامع��ه را از اجرای یک 

مصوبه مفيد )در صورت اصالح( محروم می کنند.  
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عقل یکی ار مناب���ع مصوبه و وضع 
مصوبه است. جایگاه عقل در وضع 
مصوب���ه به معن���ای حض���ور آن برای 
منطقی نمودن مراحل وضع مصوبه 
اس���ت. به عب���ارت دیگ���ر مصوبه و 
وضع مصوبه بر اساس منطق شکل 
گرفت���ه و بر اس���اس منطق به حیات 
اجتماع���ی خ���ود در جامع���ه ادام���ه 
می دهند. تقس���یم کار ملی شامل 
تدوی���ن، تصوی���ب، تایی���د، اب���اغ، 
اجرا، نظارت و تفس���یر مصوبه باید 
توانایی الزم ب���رای منطقی بودن در 
مراحل وضع مصوبه را داشته باشد

ویژگی مفید قطعیت بودن مصوبه 
بس���تگی به جامعه نگ���ری در درک 
هم���ه جنبه های مرتب���ط با مصوبه 
معم���وال  دارد.  مصوب���ه  وض���ع  در 
مف���اد مصوب���ه مع���رف ای���ن جام���ع 
نگ���ری و ح���اوی نظ���ام احتم���االت 
دقیق پیرامون موضوعات مرتبط با 

پدیده است. 
معموال سطحی نگری و جزءاندیشی 
موج���ود در وض���ع مصوب���ه س���نتی 
به س���بک ایران���ی مان���ع از هر گونه 
جامع نگری در جنبه های گوناگون 

مصوبه شده و می شود. 
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