
گزارش

اشــاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از 
اهمیت بســیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه 
فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اســامی ایران با 
شــورای عالی انقاب فرهنگی است که طی چند دهه 
فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه 
در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران 
دارای ویژگی های ســنتی و به سبک ایرانی است و از 
آسیب های مشــترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی 
آنها را در جامعه با مشــکل مواجه ســاخته است. نظر 
بــه اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشــور، 
بررســی مصوبات شورای عالی  و  نقد  قانون«  »چالش 
انقاب فرهنگی را در دســتور کار خود قرار داده است. 
این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه آیین نامه نام 
گذاري شهرها، خیابان ها، اماکن و مؤسسات عمومي و 
مصوبه تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه هاي 

مدني خاص می پردازد .

معرفی مصوبه 
شناسنامه مصوبه

نام مصوبه: آيين نامه نامگذاري شهرها، خيابان ها، اماكن و 
مؤسسات عمومي

شماره جلسه تصويب: 387
تاريخ تصويب: 1375/09/06

شماره ابالغ: 3105/دش
تاريخ ابالغ: 1375/09/17

شرح: 
شــهرهاى جمهورى اســالمى ايران در ظاهر و باطن بايد 
نمايانگــر تاريــخ و جغرافياى تمدن و فرهنگ اســالمى و 

ايرانى باشد. 
يكى از مصاديــق مهم اين امر، اســامى خيابانها، اماكن و 
مؤسســات عمومى در شهرهاســت و اين اسامى در حكم 
شناســنامه شــهرها وبيانگر ارزشــهاى اعتقادى، تاريخى، 

فرهنگى و ملى جامعه است. 
ماده اول- ضوابط و معيارهاى نامگذارى

1- نام شخصيتهاى مهم تاريخ صدر اسالم و انقالب اسالمى 
و شهداى گرانقدر آن و حوادث مهم تاريخ مبارزات اسالمى 
مردم ايران در درجه اول و نام شخصيتهاى فرهنگى، ادبى، 
علمى، سياســى و تاريخى ايران و اسامى راجع به انديشه، 
فكــر و هنر و نيز مظاهر طبيعت زيباى ايران در مرتبه بعد 

برگزيده شود. 
2- در نامگذارى تناسب اسم و مسمى رعايت شود. 

3- اسامى بايد رسا، كوتاه، سليس و روان باشد. 
4- از اســامى مناســبى كه باعث ايجاد روحيه افتخار ملى 
و حماســى، و انبســاط خاطر و تلطيف اخالقى و عاطفى 
مردم و بيانگر غناى فرهنگ و تمدن اسالمى و ايرانى باشد 

استفاده شود. 
5- به منظور حفظ و تحكيم يكپارچگى سياسى و فرهنگى 
كشــور و حفظ هويت ملى، نامها بايد فقط به زبان فارسى 

باشند. 
6- در نقــاط مختلف كشــور ضمن توجه بــه ويژگيهاى 

منطقه اى از اسامى شهرهاى ديگر هم استفاده شود. 
7- بــه منظــور ايجاد پيوندهــاى سياســى و فرهنگى با 
كشــورهاى ديگر مى توان در نامگذارى اماكن با پيشــنهاد 
وزارت امورخارجه و تأييد شوراى فرهنگ عمومى كشور از 
نام شخصيتهاى سياسى و مردمى خارجى يا اسامى اماكن 
خارجى اســتفاده كرد. در اين زمينه اولويت با كشــورهاى 

اسالمى است. 
8- در نامگــذارى عــالوه بر توجه به شــخصيتهاى ملى و 
قهرمانان، به شخصيتهاى محلى هر منطقه نيز توجه شود. 
9- از نام اشــخاص خيرى كه تأسيســات مهم عام المنفعه 
)اعم از دينى، آموزشــى، علمى، فرهنگى، هنرى و تربيتى( 
احداث كرده انــد مى توان براى نامگذارى اماكن يادشــده 

استفاده كرد. 
10- فروشگاهها شركتها و مراكز كار و پيشه بايد از گذاشتن 
اسامى خارجى جدآ خوددارى كنند. نامها بايد فقط به زبان 
فارســى باشــد. مگر در مواردى كه به تشــخيص شوراى 
فرهنــگ عمومى اين اســامى به منظور ايجــاد پيوندهاى 
فرهنگى، علمى و سياســى انتخاب شده باشند. شيوه نامه 

آن را شوراى فرهنگ عمومى تهيه و ابالغ خواهد كرد. 
ماده دوم- موارد مشمول نامگذارى

1- آيين نامه نامگذارى شامل اين موارد مى شود: 
شــهرها، شــهركها، بندرها، رودها، جزيره هــا، بزرگراهها، 
خيابانها، بازارها و كوچه ها، مدارس و مهدكودكها، مؤسسات 
تحقيقاتــى و مجامع علمى و فرهنگــى، تاالرهاى عمومى، 
بيمارســتانها و مراكز بهداشتى و درمانى، سينماها و مراكز 
تفريحى و باغها و بوســتانها، ميدانها و پايانه ها، فرودگاهها 
و ايســتگاههاى راه آهن و پااليشگاهها، كارخانه ها، بانكها و 
مراكز ورزشى و باشگاهها، فروشگاهها، شركتها و مراكز كار 

و پيشه... 
2- اين آيين نامه درباره اماكن جديداالحداث است ولى در 
مورد تغيير اسامى نامناسب موجود الزم است برطبق شيوه 
نامه اى كه شــوراى فرهنگ عمومى براساس اين آيين نامه 

تنظيم و ابالغ مى كند عمل شود. 
ماده سوم- مرجع نظارت

1- نظارت برحســن اجراى ضوابط و معيارهاى شورايعالى 
انقــالب فرهنگى در امر نامگذارى اماكن به عهده شــوراى 

فرهنگ عمومى است. 
2- اين شــورا همه ساله گزارش بررسى و نظارت و عملكرد 

خود را به شورايعالى انقالب فرهنگى ارائه مى دهد. 
مــاده چهارم- اين آيين نامه در 4ماده و 14بند در جلســه 
مورخ 06/09/75 شــورايعالى انقــالب فرهنگى به تصويب 

رسيد و آيين نامه هاى قبلى لغو مى شود. 

شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: تشكيل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاه هاي 

مدني خاص
شماره جلسه تصويب: 266

تاريخ تصويب: 1370/09/12
شماره ابالغ: 3210/دش

تاريخ ابالغ: 1370/09/19
شرح: 

ماده 1( اهداف: 
بانظــر به بندهــاي 1و3و7 آييــن نامه شــوراي فرهنگي 
واجتماعي زنان كه برنامه ريزي براي تقويت هرچه بيشــتر 
نهاد مقدس خانواده وپاســداري از قداســت آن واستواري 
پيوند خانوادگي برپايه حقوق اخالق اسالمي از اهم اهداف 
آن واز ديگر اهداف، پيشــگيري از ايجــاد محروميت هاي 
مادي ومعنوي مادران وفرزندان آنهااســت ونيزبراي رعايت 
حقوق همه جانبه زن برپايه موازين اسالمي كه طبق اصل 
21 قانــون اساســي و اصل 156، دولــت موظف به حفظ 
كيان وبقاي خانواده وحمايت از مادران وفرزندان اســت وبا 
هدف حســن اجراي فرمان حكميت در دادگاههاي مدني 
خاص وباتوجه به اين موارد، تشــكيل واحد ارشــادو امداد 

دركناردادگاههاي مدني خاص تصويب مي گردد: 
1( اصــالح بين زوجين به منظور اســتحكام بناي خانواده 

وجلوگيري از شقاق
2( بررسي كارشناسانه دعاوي خانواده

3( كمــك به تشــخيص مصلحت كودك )بــراي حمايت 
مادران وحضانت فرزندان مطرح شده در قانون اساسي(

4( ارشــاد خانواده در آن قســمت از امورحسبيه كه قانون 
معين مي كند

ماده 2( تشكيالت: 
1( واحد ارشــاد وامداد خانواده درهرشــعبه دادگاه مدني 

خاص تشكيل مي شود
2( واحدداراي سه عضو است

3( انتخاب اعضاء به وسيله رئيس دادگاههاي مدني خاص 
است

ماده 3( مشخصات اعضاء: 
1( مســوول وسرپرســت واحد، از بانــوان متعهد ومتاهل 
آشنابه مســائل فقهي وحقوقي واجتماعي )ليسانس حقوق 

يامعادل حوزوي( آشنابه قوانين مدون راجع به خانواده
تبصره1( درصورتي كه رئيس شــعبه نتواند ازميان بانوان، 
سرپرست واجد شــرايط را انتخاب كند، باانتصاب از ميان 

آقايان واجد شرايط بالمانع است. 
تبصره 2(درصورتيكه اعضاي واحد، داراي سابقه كارآموزي 
دردادگاههــاي مدني خاص نباشــند موظفند شــش ماه 

يابيشتر دردادگاههاي مدني خاص كارآموزي كنند
2( دونفر كارشــناس )يك مردويــك زن( متعهد ومتاهل 
آشنابه مسائل اســالمي وحقوقي و داراي ليسانس دريكي 
از زمينه هاي تعليم وتربيــت، مددكاري اجتماعي، حقوق 
ومشــاوره وتجربه بيش از شش ماه كارآموزي در دادگاهها 

ي مدني
تبصره: عالوه براعضاي رســمي به تعداد مورد نياز از زنان 
ومردان كارشناس متعهد وبا تجربه درزمينه هاي پزشكي، 
روان پزشــكي وروان شناســي وغيره به عنوان مشــاوره 

استفاده ميشود. 
ماده 4( وظايف واختيارات: 

وظايــف واحد ارشــاد وامــداد خانواده براي رفع مســائل 
ومشــكالت خانوده هايي كه به دادگاه مدني خاص مراجعه 

مي كنند بدين قرار است: 
1( رســيدگي به كليه پرونده هاي راجع به دعاوي خانواده 

كه دردادگاه مطرح مي شود
تبصــره: دادگاه پرونده هاي مطرح شــده رابراي بررســي 

كارشناسي به واحد ارشاد وامداد خانواده مي فرستد
2( بررسي شكايات وســعي دررفع وحل مشكالت خانواده 
هادرحيطه وظايف واختيارات دادگاه مدني خاص براساس 
روشهاي اسالمي مانند دعوت ازطرفين دعوا يانزديكان آنهاو 
راهنمايي براي انتخاب حكمين قبل از طرح دعوادردادگاه

تبصــره: درصورت لــزوم از بانوان حقوقدان واجدشــرايط 
وكالت به منظور دفاع از زنان بي بضاعت دعوت مي شود. 

3( نظريه واحد همراه بامستندات پرونده به دادگاه ارائه مي 
شود تادرحد نظريه كارشناسي براي دادگاه قابل اعتبارباشد
4( راهنمايــي كامل طرفين براي پيگيــري اجراي احكام 

صادرشده از دادگاه
5( پيگيــري واجراي احكام ارجاع شــده ازطــرف دادگاه، 
دربخش امدادوارائه گــزارش عملكرد نيروهاي انتظامي به 

دادگاه
ماده 5( شيوه اجراي طرح: 

1( آييــن نامه ايــن طرح به تصويب رئيــس دادگاه مدني 
خاص مي رسد

2( اعتبــارات مالــي واحد همه ســاله در بودجــه وزارت 
دادگستري منظور مي شود. 

3( ارزيابي عملكرد ســاليانه اين واحد به وسيله قوه قضائيه 
انجام مي شود و نتيجه مورد بهره

برداري شــوراي فرهنگي و اجتماعي زنان به منظور اجراي 
بند 10 آئين نامه تشكيل شورا قرار مي گيرد.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شــوراى عالى انقالب فرهنگــى از نظر 18 مولفه 

بشرح زير مورد نقد و بررسى قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانى، نامگذارى، عنوان گذارى، نســخ نوعى، 
تغييــرات، آيين نــگارش، تكرارى بــودن، مراجع موازى، 
مصوبات مزاحم، اســتثناپذيرى، آگاهى عمومى، كاســتى 
ها، اهداف، ويژگى هاى ذاتــى، ويژگى هاى عرضى، منابع 

تقنينى، استانداردهاى تقنينى و منافع عمومى
- عدم پيش بينى مشكالت احتمالى آينده پس از تصويب 

مصوبه
واضع مصوبه بايد مشــكالت احتمالى اجراى مصوبه را پس 
از تصويب تا اجراى كامل در متن مصوبه پيش بينى نمايد. 

انجــام هماهنگى هاى الزم بين مصوبــات قديم و جديد و 
تبيين دقيق رابطه نســخ و تعيين زمان دقيق آن از جمله 

امور وضع مصوبه مطلوب است.
- كاهش اعتبار حاكميت مصوبه در جامعه

افــت اعتماد مردم بــه مصوبه بدون آيين نامــه اجرايى و 
ناهماهنگى هاى مربوط به آن از عوارض نســخ بدون قاعده 
زمانى مصوبات اســت. سردرگمى مردم در اداره امور خود، 
اجراى مصوبــه را در نزد آنان بى اهميــت جلوه مى كند. 
ناهماهنگــى نظام وضع مصوبه، مراتب مصوبه پذيرى را در 

جامعه با مشكل جدى مواجه مى سازد.
- عدم وجود چك ليست آمادگى اجراى مصوبه

با توجه به اينكه تصويب مصوبات در ايران همراه با پيوست 
اجتماعى و اجرايى نيست معموال بروز اين دست مشكالت 
قابل پيش بينى اســت. از آنجا كه فهرست امور مربوط به 
آمادگى اجراى مصوبه بصورت اصولى ديده نمى شود، بروز 
مشكالت تطابق زمان اجرا يا الغاى آيين نامه و مصوبه دور 

از انتظار نيست.
- پيكره بندى اندامواره مصوبه

عنوان بنــدى مطالب مندرج در مصوبــات در واقع پيكره 
بندى اندامواره به هم پيوســته محتــواى مصوبه از ابتدا تا 
انتهاســت. عنوان بندى ها مى توانند به عنوان فهرســت 
اجمالــى محتواى موجــود در مصوبه عمــل نمايند. بطور 
طبيعى بايد محتواى فراوان موجود در يك مصوبه با روش 
هاى مختلف منظم و ساماندهى شود. طبقه بندى محتوا به 
روش هاى مختلف قابل انجام است و مى توان بر اساس هر 
روش از طبقــه بندى محتوا، مصوبه را عنوان بندى داخلى 
كرد. عناوين يك متن قانونى خالصه محتواى آن هستند و 
به جزييات آن يك قالب كلى مى دهند و مى تواند به وجوه 
گوناگون محتواى يك مصوبه وحدت و انسجام الزم را براى 

ارائه كارايى مناسب ببخشد.
- تكرار و بازى زبانى و زبان بازى وضع مصوبه

تكــرار جمالت، موضوعات و مصوبــات تكرارى نوعى بازى 
زبانى يا زبان بازى وضع مصوبه سنتى است كه در پاسخ به 
عدم تنقيح مصوبات بطور طبيعى ايجاد مى شود. از آنجا كه 
طبقه بندى دقيق و محتوايى مصوبات در ايران وجود ندارد 
واضع مصوبه مجبور است با استفاده از ترفندهاى گوناگون 
و بازى هاى زبانى مختلف به حل مشكالت روزمره خود در 
وضع مصوبه بپردازد كه يكــى از اين بازى ها و زبان بازى 
هــا، تكرار جمالت، موضوعات و مصوبات با اندكى تغييرات 

است.
- عدم وجود نيروى انســانى، امكانات و اعتبارات كافى در 

مراكز و مراجع متعدد وضع كننده مصوبات

نظر به اينكه مصوبات كالن كشــور منقح نشده اند، وجود 
مراكــز متعدد وضــع مصوبه جز پيچيده تــر كردن كالف 
ســردرگم تورم مصوبه و وضع مصوبه حاصلى ندارد. بعالوه 
اينكه صرفا و بصورت تخصصى نيروى انســانى، امكانات و 
اعتبارات كافى در مراكز و مراجع متعدد مقرره گذار وجود 
ندارد. ازاين روســت كه با وجود افزايش روزافزون حجم و 
تعداد مصوبات، مشــكالت زندگى مــردم نيز به موازات آن 
افزايش مى يابد. قطعا دســت انــدركاران وضع مصوبه در 
مراكــز و مراجــع مختلف از نظر دانــش و تجربه تقنين و 
ســازمان كامل وضع مصوبه در حد مجلس شوراى اسالمى 
نيستند. كمبود نيروى انسانى متخصص، امكانات پژوهشى 
و اعتبــارات كافى موجب گرديده كــه مقررات مصوب در 

بسيارى از اين مراكز از كيفيت الزم برخوردار نباشد.
- ارجاع مصوبه براى اطمينان خاطر

در برخى موارد ارجاع مصوبات به يكديگر به دليل اطمينان 
بخشى به مجريان مصوبه و مردم است كه بدانند مجموعه 
مصوبات با حمايت از يكديگر براى اداره امور كشــور تالش 
مى كنند. اطمينــان خاطر در جامعه بــه افزايش تبعيت 

پذيرى از مصوبه منجر مى شود.
- ايجاد مزاحمت نسخ ضمنى مصوبه

رابطه ناســخ و منسوخ محتوايى و ضمنى معموال مى تواند 
بصورت مزاحمت خود را نمايــان نمايد. بويژه اينكه واضع 
مصوبه رابطه ناســخ و منســوخ را بصورا صريح بيان نكرده 
باشــد و تشخيص موارد نســخ را به مجريان مصوبه واگذار 

كرده باشد.
- مصوبه براى مخاطبان اندك بجاى براى همه

مصوبــه براى همه جامعه اســت و همــگان از مواهب آن 
بهره مند شــوند. مصوبه همگانــى داراى مخاطب و ذينفع 
خاص و محدود نيســت و نمى تــوان در قالب يك مصوبه 
سراســرى منافع عده اى محدود و معدود را تضمين نمود. 
معدودگرايى در وضع مصوبه ســنتى به سبك ايرانى داراى 
ســابقه اى طوالنى است كه نشــانگر عمق ضعف در روش 
وضع مصوبه ســنتى اســت. هيچ گاه همگان از اين دست 
مصوبات احســاس ســود نخواهند كرد بلكه احســاس بى 
عدالتى ناشــى از آن بر تبعيت پذيرى مردم از مصوبات اثر 

منفى دارد.
- بى توجهى تدوين كنندگان پيش نويس مصوبات

وجود اين دســت مشكالت و رواج ســرگردانى مقياس در 
وضع مصوبه نشانه بى توجهى تدوين كنندگان پيش نويس 

مصوبات قانونى است كه نقطه آغازين انجام امور غيرقانونى 
در كشور است. تدوين كنندگان پيش نويس مصوبات بايد 
از كارشناسان باتجربه و دانا در دستگاه هاى اجرايى باشند 
تا مرتكب اين دســت خطاهاى نگارشــى در تدوين پيش 

نويس مصوبه نشوند.
- ضرورت احترام واضع مصوبه به فهم مردم

مصوبه، واضع مصوبه و وضع مصوبه از جهت پياده ســازى 
مصوبه در جامعه به همكارى مردم نيازمند اســت و اساسا 
مصوبــه براى تبعيــت پذيرى مردم تصويب مى شــود. از 
ايــن رو رعايت احترام به مردم در وضع مصوبه بر كســى 
پوشيده نيست. اما در وضع مصوبه سنتى به سبك ايرانى به 
مخاطبان مصوبه احترام الزم گذاشته نمى شود و نخستين 
ادب يعنى ادب نگارشــى كه مقدمه فهم است در مصوبات 

مراعات نمى شود. 
- نبود توانايى پيش بينى آينده مصوبه در مراكز پژوهشــى 

وابسته به وضع مصوبه كشور
دســتاوردهاى وضع مصوبه سنتى نشان مى دهد كه مراكز 
پژوهشــى مرتبط با وضع مصوبه كشــور توانايى الزم براى 
پيش بينى آينده مصوبات را ندارند. از اين رو برد كاركردى 
مصوبات معموال در بازه كوتاه مدت قابل تحليل است. شاهد 
ايــن ادعا، اصالح مكرر و زودهنگام مصوبات اســت كه در 

برخى از موارد به كمتر از دو ماه هم مى رسد.
- دفــاع مصوبه از حفظ حقوق عامه بــه مثابه بهره مندى 

همگانى
هدف مصوبه و وضع مصوبــه، حفظ حقوق عامه به معناى 
بهره مندى همگانى از مواهب مصوبه اســت. حقوق عامى 
شــامل حقوق اساسى و نيازهاى اساســى مردم در جامعه 
اســت كه بر اساس اســناد فرادســت جامعه تعيين مسير 
شده است. مخاطبان مصوبه معموال عامه مردم است و مى 
كوشــد كه همگان در برابر مصوبه داراى حقوق برابر باشند 
تا كسى احساس نارواى تبعيض نداشته باشد. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت 
زندگى مردم نشانه عدم وجود بهره مندى همگانى به عنوان 

هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضح بودن مصوبه به مثابه دورى از ابهام و اجمال

در برخى از موارد نافهمى ناشــى از واضح نبودن مصوبه به 
وجود ابهام و اجمال در مصوبه بر مى گردد. واضع مصوبه به 
داليل مختلف از جمله وجود قرينه هاى لفظى و معنايى، از 
بيان همه ويژگى هاى مصوبه خوددارى نموده است يا آنها 
را در پس پرده ابهام بيان كرده است.ابهام و اجمال در وضع 
مصوبه عالوه بر مشكل فهميدن مصوبه توسط مردم، زمينه 
برداشــت ها و تفسيرهاى سليقه اى را به منظر سودجويى 
از مصوبــه افزايش مى دهد كه اين موضوع در بازتاب هاى 
اجتماعى عمل به مصوبه توســط مردم ايجاد مشــكل مى 
كند. در مصوبه و وضع مصوبه ســنتى به سبك ايرانى، بروز 
و تشديد مشــكالت زندگى مردم نشانه همراهى مصوبه و 
وضع مصوبه با ابهام و اجمال به عنوان ويژگى ذاتى مصوبه 

و وضع مصوبه است.
- كارآمدى مصوبه به مثابه تحقق اهداف

كارآمدى به معناى تحقق اهداف نيز از ويژگى هاى عرضى 
مصوبه اســت كه در واقع اطمينان بخش نســبت به مفيد 
فايده بودن مصوبه در جامعه اســت. مصوبه به معنى اخص 
كلمه زمانى به درســتى اجرا شــده و مى شــود كه بتواند 
اهداف از پيش تعيين شــده خود را محقق ســازد. اساسا 
شــايد به ســختى بتوان تحقق اهداف پيش بينى شده در 
مصوبــات را اندازه گيرى كرد و ظرفيــت تحقق اهداف را 
در بازه هاى زمانــى خاص تعيين و رصد كرد. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت 
زندگى مردم نشــانه عدم تحقق اهداف بــه عنوان ويژگى 

عرضى مصوبه است.
- پشــتيبانى طبيعت به مثابه مالحظه جنبه هاى زيســت 

محيطى مصوبه
برخــى از مصوبات در حــوزه مباحث زيســت محيطى و 
مشــكالت منابع طبيعى اســت كه مصوبه و وضع مصوبه 
بايد آنها را دســت مايه تعيين روابــط مردم و حاكميت با 
منابع طبيعى قرار دهد تا اســتفاده از آنها در حالت حفظ 
و گســترش طبيعت باقى بماند. در بسيارى از موارد وضع 
مصوبــه، مالحظات زيســت محيطى از اهميــت ويژه اى 
برخوردار اســت كه ناشــى از منابع طبيعى كشــور است. 
تقسيم كار ملى شــامل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، 
نظارت و تفســير مصوبه بايد توانايــى الزم براى توجه به 
مالحظات زيســت محيطى را در وضع مصوبه داشته باشد. 
در مصوبه و وضع مصوبه ســنتى به ســبك ايرانى، بروز و 
تشديد مشكالت زندگى مردم نشــانه عدم مالحظه جنبه 
هاى زيست محيطى مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- دفاع مصوبه از تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزايش 

همفكرى ها و همدلى ها
تقويت همگرايــي اجتماعي به معنــاى افزايش همفكرى 
هــا و همدلى ها يكى از اصول وضع مصوبه اســت. مصوبه 
همكارى هاى ايجاد شــده خود را مديــون همفكرى ها و 
همدلى هاســت كه در پى تصويب و اجراى مصوبه بوجود 
آمده اســت. اگر قانونى بتواند همدلى ها را به همفكرى ها 

و همكارى هــا تبديل نمايد قادر اســت كارآمدى خود را 
تضمين نمايد. در مصوبه و وضع مصوبه ســنتى به ســبك 
ايرانى، بروز و تشــديد مشــكالت زندگى مردم نشانه عدم 
تقويــت همگرايي اجتماعي به مثابــه افزايش همفكرى ها 

و همدلى ها به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع مصوبه از منافع عمومى نيازمند وضع مصوبه آگاهانه

تجلى انديشــه منفغــت عمومى در وضع مصوبه اساســى 
ايــران، آگاهانه، كاربردى و عقالنى اســت و اين اوصاف در 
درجه نخست محصول غناى مبانى فقهى اين وضع مصوبه 
اســت و در درجه دوم نتيجه چالش هاى حكمرانى قبل از 
بازنگرى مصوبه اساسى در سال 1368 است. اما در تقنين 
عادى، انديشــه منفعت عمومى همچنان اسير چالش هاى 
وضع مصوبه اســت و مقنن عادى، جز اينكه منافع عمومى 
را مرزى براى مشروعيت قلمرو حقوق فردى به شمار آورد 
يا براى ممانعت از ورود خسارت به منافع عمومى تدابيرى 
اتخاذ كند، تلقى منسجم و كارآمدى از اين مفهوم ندارد. در 
مصوبه و وضع مصوبه سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد 
مشــكالت زندگى مردم نشانه عدم وجود منافع عمومى در 

وضع مصوبه است.
- حفظ حقوق عامه در مصوبه بــه مثابه برآوردن نيازهاى 

اساسى
برآوردن نيازهاى اساسى مردم به عنوان مصداق بارز حفظ 
حقــوق عامى از اهــداف مصوبه و وضع مصوبه اســت كه 
همواره مورد تاكيد نهادهاى حامى حقوق شــهروندى بوده 
و هست. مصوبه هموراه حامى حقوق عامه مردم بوده است 
و مــردم نيز حق دارند كه حقــوق اوليه خود را از مصوبه و 
واضعان مصوبه طلب كنند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى 
به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه 
عدم وجود برآوردن نيازهاى اساسى به عنوان هدف مصوبه 

و وضع مصوبه است.
- معطوف به آينده بودن مصوبه به مثابه دورانديشى آگاهانه 
ويژگى معطوف به آينده بودن مصوبه به معناى دورانديشى 
در مصوبه و وضع مصوبه است. قانونى كه سطحى نگر باشد 
نمــى تواند جايــگاه پديده ها را در گذر زمان به درســتى 
تعيين نمايد. دورانديشــى در وضع مصوبه امرى است كه 
توسط وضع مصوبه سنتى به سبك ايرانى كمتر مورد توجه 
واقع شده است. از اين روست كه تغييرات و اصالحات مكرر 
مصوبات دســتاورد دورانديش نبودن مصوبه و وضع مصوبه 
در ايران اســت. دور انديشى آگاهانه در مصوبه است كه با 
كنترل تغييرات پديده در جامعه اهداف از پيش تعيين شده 
براى آن را محقق مى سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى 
به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه 
عدم وجود دورانديشى آگاهانه در مصوبه و وضع مصوبه به 

عنوان ويژگى ذاتى مصوبه و وضع مصوبه است.
- انجام شدني بودن مصوبه به مثابه آرمانى و دست نيافتنى 

نبودن
بســيارى از مصوبــات گزاره هاى شــيك و مقدس اند كه 
از زمره آرمان هاى ارزشــمندند و اساســا قابل دســتيابى 
نيســتند. بكار بردن اين دســت گزاره ها در قالب مصوبه 
ويژگى عرضى انجام شــدن بودن مصوبه را نقض مى كند. 
كاربرد فراوان اهداف بلندمرتبه و غيرقابل دســت يابى در 
خــالل مصوبات صرفا درمان درد وجــدان در وضع مصوبه 
سنتى و مايه رضايت مسئوالن ارشد نظام است. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت 
زندگى مردم نشــانه آرمانى و دست نيافتنى بودن بسيارى 

از مصوبات است.
- پشــتيبانى طبيعت از مصوبه به مثابه انجام بررسى علمى 

منابع طبيعى
علم و دانش به بررســى طبيعت پديده هــا مى پردازند كه 
از نظر تخصصى داراى رشــته ها و گرايش هــاى فراوان و 
متعددى است. مصوبه و وضع مصوبه براى بررسى پديده ها 
ناگزير به اســتفاده از دانش شناسايى پديده هاست تا از اين 
طريــق بتواند به تعيين روابط آنها با جامعه و حقوق متقابل 
آنها بپردازد. تقســيم كار ملى شامل تدوين، تصويب، تاييد، 
ابالغ، اجرا، نظارت و تفســير مصوبــه بايد توانايى الزم براى 
انجام بررســى علمى منابع طبيعى را در وضع مصوبه داشته 
باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى به سبك ايرانى، بروز و 
تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه عدم انجام بررسى علمى 

منابع طبيعى به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- رعايــت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي در مصوبه به 

مثابه عدالت گسترى و تعيين حدود و شرايط جامعه
رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي به معناى عدالت 
گسترى و تعيين حدود و شرايط جامعه يكى از اصول وضع 
مصوبه است. مرزنگهدارى بين امر عمومى و امر خصوصى در 
وضع مصوبه بسيار مهم است كه خود محتاج دانش و تجربه 
كافى در اين زمينه است. در وضع مصوبه سنتى به دشوارى 
مى توان اين تمايز را در تقنين و اجرا مالحظه كرد. مصوبه و 
وضع مصوبه مدافع امر خصوصى مردم در راستاى تامين امر 
عمومى براى جامعه است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى به 
سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه عدم 
رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي به مثابه عدالت 
گســترى و تعيين حدود و شــرايط جامعه به عنوان اصول 

مصوبه و وضع مصوبه است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

نظــر بــه اینکــه مصوبــات کالن کشــور منقــح 
نشــده اند، وجــود مراکز متعــدد وضع مصوبه 
جــز پیچیــده تــر کــردن کالف ســردرگم تــورم 
مصوبــه و وضع مصوبه حاصلی ندارد. بعالوه 
نیــروی  تخصصــی  بصــورت  و  صرفــا  اینکــه 
انسانی، امکانات و اعتبارات کافی در مراکز و 
مراجــع متعدد مقرره گــذار وجود ندارد. ازاین 
روســت که با وجود افزایــش روزافزون حجم و 
تعداد مصوبات، مشکالت زندگی مردم نیز به 

موازات آن افزایش می یابد
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