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اشــاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت 
کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع 
مصوبه در حــوزه فرهنگ و امور فرهنگی در 
جمهوری اسالمی ایران با شورای عالی انقالب 
فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود 
مصوبات فراوانی داشــته است. وضع مصوبه 
در قوه مقننه و ســایر مراکز و مراجع مقرره 
گذار در ایران دارای ویژگی های ســنتی و به 
سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی 
در رنج اســت که نهایتا کارآمدی آنها را در 
جامعه با مشــکل مواجه ســاخته است. نظر 
به اهمیت فرهنــگ و امور فرهنگی در آینده 
کشور، »چالش قانون« نقد و بررسی مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی را در دستور کار 
خود قرار داده اســت. این نوشتار به معرفی، 
نقد و بررسی مصوبه اساسنامه سازمان مطالعه 
و تدوین کتب دانشگاهي در علوم اسالمي و 

انساني می پردازد.
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ماده  1- هدف  وظايف 

الف - هدف 
به  منظور رفع  نياز دانشگاههاي  كشور به  بررسي  
و تحقيق  جهــت  تهيه  و تدوين  و ترجمه  كتب  و 
مآخذ درسي  در رشته هاي  مختلف  علوم  اسالمي  
و انســاني ، و بر اساس  مصوبه  سيزدهمين  جلسه  
شوراي عالي انقالب  فرهنگي  مورخ  1363/12/7 
ســازماني  بنام  ســازمان  مطالعه  و تدوين  كتب  
دانشگاهي  در علوم  اسالمي  و انساني  كه  اختصاراً 
»ســمت » ناميده  مي شــود، به  صورت  سازماني  
وابسته  به  وزارت  فرهنگ  و آموزش  عالي  تأسيس  

مي شود. 
ب - وظايف 

براي  تحقق  بخشيدن  به  هدف  ياد شده ، سازمان  
وظايف  زير را عهده دار خواهد بود: 

1- تهيــه  منابع  و مآخذ مورد نياز ســازمان ، به  
زبانهاي  خود و بيگانه . 

2- برقرار كــردن  ارتباط  ميان  علماي  حوزه هاي  
ديني  و اساتيد دانشگاهها، جهت  بحث  و بررسي  
مشترك  پيرامون  مسائل  علوم  انساني ، از آن  حيث  

كه  با مباني  و مسائل  اسالمي  ارتباط  دارد. 
3- برگزار كردن  ســمينارهاي  تحقيقي  و دعوت  
از صاحبنظران  داخلي  و خارجي  جهت  بررســي  
بنيادي  در علوم  انســاني  به  لحاظ  ارتباطي  كه  با 
مباني  و مســائل  اسالمي  دارد و همچنين  تدوين  
حاصل  اين  سمينارها به  صورت  مقاله ، درسنامه ، 

كتب  و مآخذ درسي  براي  دانشگاهها. 
4- ايجاد ارتباط  ميان  اين  مركز و مراكز مشابهي  
كه  در داخل  و خارج  كشور در زمينه  علوم  انساني  
و اسالمي  تحقيق  مي كنند، به  منظور داد و ستد 

علمي  و پژوهشي . 
5- جذب  اساتيد و دانشــمندان  براي  تصنيف  و 
تأليف  و ترجمه  مآخذ و كتب  مورد نياز دانشگاهها 

به  زبان  فارسي  و غيرفارسي . 
6- اقدام  براي  طبع  و نشر كتب  و مآخذي  كه  در 

اين  سازمان  تهيه  مي شود. 
7- بررســي  و اظهار نظر در مورد كتب  و مآخذ 
دروس  دانشــگاهي  در علوم  انساني ، از آن  حيث  
كه  با مباني  و مســائل  اسالمي  و انقالب  فرهنگي  
ارتباط  دارد، به  منظور تاييد، اصالح  يا حذف  آنها. 

ماده  2- بافت  سازمان 
سازمان  متشكل  است  از سه  بخش : بخش  تدوين ، 
بخش  تداركات  علمي  و نشر و بخش  مالي  و اداري . 
الف - بخش  تدوين : اين  بخش  متشــكل  است  از 
كميته هــاي  تخصصي  تحقيق ، تأليف  و ترجمه  و 
كميته  بازبيني  متون  علوم  انســاني  دانشگاهي  و 

دفتر طرح  و برنامه ريزي . 
ب - بخش  تــداركات  علمي  و نشــر: اين  بخش  
متشــكل  اســت  از دفتر توليد و دفتر گردآوري  

اسناد و مآخذ علمي  و روابط  بين المللي 
ج - بخش  مالي  و اداري : اين  بخش  شامل  مديريت  

مالي  و مديريت  اداري  مي باشد. 
شــرح  وظايف  تشكيالتي  و پرســنلي  هر يك  از 
بخش هاي  ســه گانه  باال پس  از تدوين  به  تصويب  

شوراي عالي سازمان  مي رسد. 
ماده  3- اركان  اصلي  سازمان 

اركان  اصلي  سازمان  عبارتند از: 
شوراي عالي سازمان - رئيس  سازمان 

الف - شــوراي عالي ســازمان  كه  باالترين  مرجع  
سازمان  است  از اعضاي  زير تشكيل  مي شود: 

1- رئيس  سازمان  كه  رئيس  شورا هم  خواهد بود. 
2- دو نفر از اعضاي  شوراي عالي انقالب  فرهنگي . 

3- معاون  سازمان . 
4- معــاون  پژوهشــي  وزارت  فرهنگ  و آموزش  

عالي . 
5- رئيس  بخش  تدوين  سازمان . 

6- ســه  نفر از مســؤوالن  كميته ها به  پيشنهاد 

مسؤول  ســازمان  و تاييد شــوراي عالي انقالب  
فرهنگي . 

تبصــره - كميته هايــي  كه  مســؤوالن  آنها عضو 
شوراي عالي ســازمان  نيستند براي  طرح  نظر يا 
مشكالت  خود در شــوراي عالي سازمان  بوسيله  
رئيس  ســازمان  در جلسات  شورا بدون  حق  رأي  

دعوت  مي شوند. 
همچنين  شورا در مواردي  كه  الزم  بداند مي تواند 
از ساير صاحبنظران  هم  براي  حضور در جلسات  

بدون  حق  رأي  دعوت  بعمل  آورد. 
جلســات  شــورا با حداقل ، دو ســوم  كل  اعضاء 
رســميت  مي يابــد و تصميمات  آن  بــا تصويب  

اكثريت  مطلق  كل  اعضاء قابل  اجرا است . 
جلسات  شورا هر يك  ماه  يك  بار تشكيل  مي شود 
و در صورت  لزوم  رئيس  سازمان  مي تواند با توافق  

اعضاء جلسات  فوق العاده  تشكيل  دهد. 
وظايف  شوراي عالي  

1- تصويب  برنامه هــاي  دراز مدت  و كوتاه  مدت  
مربوط  به  وظايف  ســازمان ، اين  برنامه ها از سوي  
رئيس  ســازمان  براي  تصويب  به  شــورا پيشنهاد 

مي شود. 
2- تصويب  بودجه  سازمان ، كه  رئيس  سازمان  آن  

را براي  تصويب  به  شورا پيشنهاد مي كند. 
3- تصويب  شــرح  وظايف  تشكيالتي  و پرسنلي  
كاركنان  و اعضاي  واحدها و بخشــهاي  سازمان  
و همچنين  تصويــب  آئين نامه هاي  مالي  و اداري  

داخلي  سازمان . 
4- تصويب  آئين نامه هاي  الزم  جهت  اســتفاده  از 
خدمات  متخصصان  و دانشــمنداني  كه  وضع  آنها 
با ضوابط  متداول  و اســتخدام  كشــوري  تطبيق  

نمي كند. 
5- تصميم گيري  پيرامون  مسائل  مهمي  كه  رئيس  
سازمان ، به  حكم  ضرورت  در شورا مطرح  مي كند. 
6- تعيين  خط  مشــي  اسالمي  و سياست  انقالب  

فرهنگي  در سازمان . 
7- تائيد نهايي  كتب  و مآخذ و نوشته هاي  علمي  
و تحقيقي  كه  در سازمان  تهيه  و تدوين  مي شود. 
تبصــره - جهت  اجراي  اين  بند ســه  نفر از ميان  
اعضاء شوراي عالي سازمان  و يا از آنها و غير آنها 
به  پيشنهاد رئيس  ســازمان  و تائيد شوراي عالي 

انقالب  فرهنگي  تعيين  مي شود. 
رئيس  سازمان 

رئيس  سازمان  به  پيشنهاد وزير فرهنگ  و آموزش  
عالي  و تصويب  شــوراي عالي انقالب  فرهنگي  به  
اين  سمت  منصوب  مي شود و وظايف  و اختياراتي  

به  شرح  زير دارد: 
1- مراقبــت  بر حســن  اجــراي  اساســنامه  و 

آئين نامه ها و مصوبات  شوراي عالي سازمان . 
2- تهيه  وســائل  و تجهيــزات  الزم  براي  اجراي  
برنامه ها و همچنين  تهيه  نيروي  علمي  انســاني  

مورد نياز هر كدام  از بخشها و كميته ها. 
3- نصب  و عزل  مســؤوالن  هر كدام  از بخشــها 
و همچنين  كاركنان  ســازمان ، معرفي  مسؤوالن  
كميته ها به  وزيــر فرهنگ  و آموزش  عالي  جهت  

دادن  حكم ، عزل  مسؤوالن  كميته ها. 
4- امضاي  كليه  قراردادها و اسناد حقوقي  و مالي  
سازمان ، افتتاح  حسابهاي  بانكي ، معرفي  امضاهاي  

مجاز و اجازه  پرداخت ها. 
5- تهيه  برنامه هاي  دراز مدت  و كوتاه  مدت ، تهيه  
آئين نامه هاي  مالي  و اداري  داخلي  و تهيه  فهرست  
بودجه  سازمان  و پيشــنهاد آنها به  شوراي عالي 

سازمان . 
6- استيفاء حقوق  سازمان  از طريق  اقامه  دعوا و... 
7- تشكيل  جلســات  فوق العاده  شوراي عالي، در 

صورت  لزوم . 
8- رئيس  ســازمان  معاون  يــا معاوناني  خواهد 
داشــت  كه  بخشــي  از مســؤوليتهاي  خود را به  
آنها واگذار خواهــد نمود. حدود اين  واگذاري  در 

آئين نامه اي  تعيين  خواهد شد. 
ماده  4- وابستگي  سازماني 

ســازمان  از نظر امور اجرايي  وابســته  به  وزارت  
فرهنگ  و آموزش  عالي  و از لحاظ  نظارت  عاليه  بر 
فعاليت هاي  علمي  و تحقيقي  و فرهنگي  آن ، زير 
نظر شوراي عالي انقالب  فرهنگي  است  و وظايف  

خود را برابر اين  اساسنامه  انجام  خواهد داد. 
ماده  5- بودجه  و امكانات 

الف - بودجه 
بودجه  ساالنه  سازمان  پس  از تصويب  شوراي عالي 
سازمان ، بوسيله  رئيس  سازمان  به  وزارت  فرهنگ  
و آموزش  عالي  پيشنهاد مي شود تا در يك  رديف  
مســتقل ، در بودجــه  ســاالنه  وزارت  فرهنگ  و 

آموزش  عالي  منظور شود. 
ب - امكانات 

وزارت  فرهنگ  و آموزش  عالي  موظف  است  عالوه  
بر تأمين  بودجه ، نيــروي  علمي  و تحقيقي  مورد 
نياز ســازمان  را از استادان  دانشــگاه  به  صورت  
مأمور به  خدمت  پاره  وقت  با تمام  وقت  در اختيار 

سازمان  قرار دهد. 
ماده  6- اين  اساســنامه  مشــتمل  بر 6 ماده  و دو 
تبصره  در جلسه  مورخ  1364/05/06شوراي عالي 

انقالب  فرهنگي  به  تصويب  رسيد. 
نقد و بررسی مصوبه 

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی از نظر 18 
مولفه بشــرح زير مورد نقد و بررسی قرار گرفته 

است:

دامنــه اعتبار زمانی، نامگــذاری، عنوان گذاری، 
نسخ نوعی، تغييرات، آيين نگارش، تكراری بودن، 
مراجع موازی، مصوبات مزاحم، اســتثناپذيری، 
آگاهــی عمومی، كاســتی ها، اهــداف، ويژگی 
های ذاتی، ويژگی هــای عرضی، منابع تقنينی، 

استانداردهای تقنينی و منافع عمومی
- تصويب مصوبات آزمايشی برای بررسی جوانب 

و آثار گوناگون آن
در بسياری از موارد برای بررسی همه زوايا و ابعاد 
يك مصوبه و مالحظه دقيــق تر آثار و نتايج آن 
بهتر اســت كه مصوبه بصورت آزمايشی در زمان 
و مكان محدود اجرا شــود تــا در زمينه يك كار 
تجربی بتوان تصميمات مناســب تری برای آن 
اتخاذ نمود. ممكن است بررسی های كارشناسی 
در زمان اجرای آزمايشــی كامل شود و يا اساسا 
بررســی های تخصصــی بايد در حيــن اجرای 
آزمايشی كامل شــود. پس اجرای آزمايشی يك 
مصوبه، نقطه ضعف آن نيســت بلكه می تواند به 

عنوان نقطه قوت مورد استفاده قرار گيرد.
- نبود حافظه تاريخی مصوبات

استفاده از نسخ ضمنی يا نوعی در سطح گسترده 
ای از مصوبــات نشــان از ناتوانی واضعان مصوبه 
در اســتفاده از حافظــه تاريخی خود اســت. با 
نســخ نوعی، هر مصوبه ای در زمان خود و برای 
خود تصويب و تاييد می شــود و با ارتباط آن با 
مصوبات گذشــته كامال قطع است و صرفا برای 
رفع مســئوليت از جمله نسخ نوعی استفاده می 
شود. عالوه بر عدم وجود تنقيح مصوبات در كشور 
استفاده فراوان از نســخ نوعی به اميدوار نبودن 
نظام قانونگرايی به عملياتی شدن مصوبه تنقيح 

مصوبات اشاره دارد.
- بروز خطا در مصداق يابی نسخ نوعی مصوبات

كاربرد وســيع نســخ نوعی به گونه ای است كه 
قطعا در تشــخيص مصاديق توسط افراد مختلف 
اختالف نظــر بوجود می آيد كه بــا روند فعلی 
وضع مصوبه بسيار دشوار اســت كه بتوان افراد 
از تشخيص نادرســت خود كه منطبق بر منافع 
و سليقه آنهاست منصرف نمود. ضمنا با توجه به 
موارد فراوان كاربرد اين دســت نسخ ها، سازوكار 
مناســبی برای حل اختالف در اختالف نظر در 

مصداق يابی نسخ ها وجود ندارد.
- مهم ترين بخش از شناسنامه مصوبات

هر مصوبه دارای شناسنامه ای است كه مشخصات 
آن از جنبه های گوناگون ثبت می گردد. عنوان 
كلی يا اصلی، عنوان جزيی يا فرعی، تاريخ تدوين، 
تاريخ تصويب، تاريخ تاييد، مرجع تصويب كننده، 
زمــان اجرا و ... در شناســنامه هر مصوبه وجود 
دارد. نــام و نامگذاری مصوبــه مهم ترين بخش 
از شناســنامه هر مصوبه است. در شيوه سنتی و 
رايج وضع مصوبه در كشــور احتماال ساير بخش 
های شناســنامه مصوبات از نظر انحصاری بودن، 
كاربردی و ساير ويژگی ها به اندازه نام هر مصوبه 

دارای اهميت نيست.
- بازی های زبانی وضع مصوبه

روش ســنتی و رايج وضع مصوبه، مملو از بازی 
زبانی و زبــان بازی در نــام و محتوای مصوبات 
اســت. اســتفاده از مترادفات و اشكال مختلف 

در نامگــذاری مصوبات و 
بكارگيری از انواع و اقسام 
صنايــع ادبــی و زبانی و 
زبان بازی تاكنون اول راه 
و راحــت ترين راه ممكن 
برای نامگــذاری علمی و 
دقيق مصوبات بوده است. 
پيروان روش سنتی وضع 
مصوبــه در برابر هر گونه 
تغيير و تحول در امر وضع 
مصوبــه دارای مقاومــت 
اند و بنا هــم ندارند اين 
مســير پر از دشواری در 
فهــم و اجرای مصوبات را 
به نحو شايسته ساماندهی 

نمايند.
- رعايت ارزش رتبه ای مطالب مندرج در مصوبه

اصوال بخش های گوناگون هر مصوبه دارای ارزش 
محتوايی يكســانی نيست. برخی از موضوعات بر 
بعضی ديگــر دارای ارجحيت هســتند. در واقع 
مطالــب منــدرج در يك مصوبــه از نظر ميزان 
تاثيرگــذاری بر اجرای صحيح مصوبه دارای وزن 
های متفاوتی هســتند. برای نظم بخشــی بين 
مطالــب دارای ارزش يكســان در يك بســته يا 
قسمت خاص، كل مطلب مصوبه بصورت رتبه ای 
عنوان گذاری و از يكديگر جدا می شــوند. ارزش 
گذاری واحد به محتــوای دارای عنوان واحد به 
وزن دهی متناســب در كل محتوای مندرج در 
يــك مصوبه می انجامد كه در نوع خود با مصوبه 
بدون ارزش گذاری رتبه ای محتوا كامال متفاوت 
است. البته در اين روش مطالب مهم تر بر مطالب 

كم اهميت تر دارای تقدم اند.
- عدم امكان دسترســی مردم و مجريان به همه 

مصوبات
برای آگاهی از مصوبات كشــور سامانه منسجم و 
كاملی وجود نــدارد كه بطور كامل و جامع همه 
مصوبات كشور شــامل مصوبات، مصوبات، آيين 
نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، نامه ها، آراء 

وحدت رويه و هيات عمومی ديوان عدالت اداری 
و انواع و اقسام شوراهای عالی، ستادها، كارگروه 
ها، كميته ها و... را در خود داشته باشد. بنابراين 
دسترسی به همه مصوبات و مقررات كشور برای 

همگان تقريبا امری غيرممكن است. 
- عدم رعايت اصول جمله نگاری فارسی مصوبه

مصوبات به عنوان متن های رســمی كشور می 
بايســت از اســتانداردهای زبان فارســی معيار 
برخوردار باشــد. زبان فارســی معيار نيز دارای 
ويژگی های خاص برای حروف، واژگان و جمالت 
اســت كه رعايت ضوابط آن می تواند زبان وضع 
مصوبه را بــه عنوان زبان معيار فارســی مطرح 
نمايد. دستور زبان فارســی نيز برای ارائه قواعد 
بكارگيری اجزای جمالت مورد استفاده قرار می 
گيرد. چنانچه اصول نگارش زبان فارســی معيار 
در وضع مصوبه رعايت نشود كه نمی شود عالوه 
بــر لطمه زدن به زبان فارســی به درك مردم از 

مصوبات آسيب وارد می سازد.
- عدم رعايت قرارگيری اركان جمله در مصوبه

اجزای جمله در زبان فارســی و محل قرار گيری 
آنها در جمله و متن دارای مشخصات ادبی ويژه 
ای هســتند كه بی نظمی در قرار گيری اجزای 
جملــه درك مفهوم آن را با مشــكل مواجه می 
ســازد. آموزش زبان فارســی برای اهالی وضع 
مصوبه ظاهرا كافی نبوده كه بی نظمی و آشفتگی 
فــراوان در بكارگيــری اركان جمله در مصوبات 

گوناگون قابل مشاهده است.
- تكرار مصوبه به معنای اهميت موضوع

برخی موضوعات از ســر اهميت در برخی متنون 
تكرار می شــوند. به عبارت ديگر تكرار جمالت 
مهم برای جلب توجه بيشــتر نسبت به موضوع 
مهم مرتبط با آنهاست. اهميت موضوع نيز وابسته 
به ســهم تاثير محتوای موضــوع تكراری در كل 
موضوعات است. تكرار موضوع نشان از اهميت دو 
چندان موضوع در زندگی اجتماعی دارد كه برای 
درك اهميت آن نياز به تكرار موضوع وجود دارد.

- محدوديت صالحيت وضع مصوبه
بدون ترديــد وجود مراكز و مراجع متعدد مقرره 
گذاری در كشور، صالحيت تقنينی آنها را محدود 
می ســازد. با وجود تعدد واضعان مصوبه، امكان 
ای  رفتارهای سليقه  بروز 
افزايش می يابد. با وجود 
مراكــز متعــدد و موازی 
برای وضع مصوبه، بخش 
هــای قابل مالحظه ای از 
دامنه  از  كشــور  مقررات 
شــموليت وضــع مصوبه 
شــورای عالــی انقــالب 
مــی  خــارج  فرهنگــی 
شــود و به جهت داشتن 
جامعه  خــاص،  متولــی 
و  آرا  تزاحم  بروز  شــاهد 
است.  كارشناسی  نظرات 
ســردرگمی جامعه از اين 
جهت است كه نمی داند 
كه مراكز و مراجع متعدد متولی امر مقرره گذاری 
انــد. چون معموال مراكز و مراجع موازی در وضع 
مصوبه معموال انتخابی از سوی مردم نيستند كه 

با مردم ساالری دينی سازگاری ندارد.
- ارجاع مصوبه برای استناد

در بســياری از موارد ارجاع يك مصوبه به مصوبه 
ديگر دارای جنبه اســتنادی نيز دارد و می تواند 
به جايــگاه مصوبات در كنار يكديگر و پيوندهای 
ميان آنها اســتحكام ببخشــد. استنادبخشی از 
طريق ارجاع مصوبات بــه يكديگر می تواند نزد 
مجريان و مردم نوعی اطمينان بخشی ايجاد كند.

- ارجاع مصوبه برای اختصارگويی در مصوبه
ارجــاع يك مصوبه به مصوبــه ديگر از نقل عين 
مواد و تبصره های قانونی در چند مصوبه مشابه 
جلوگيــری می كند و می توانــد به عنوان عامل 
مختصر كننده مصوبات مورد استفاده قرار گيرد. 
ايــن امر در افزايش تــورم مصوبه و وضع مصوبه 

موجود نيز دارای اثرات مثبت است.
- بــی توجهی واضع مصوبــه در تصويب و تاييد 

مصوبات مزاحم
تصويب و تاييد مصوبات مزاحم نشانه بی توجهی 
واضع مصوبه در تدوين، تصويب و تاييد مصوبات 
مزاحم است. از آنجا كه آگاهی از مصوبات مرتبط 

قبلی در وضع مصوبه از اهميت خاصی برخوردار 
اســت، عدم اطالع دقيق از مصوبات موجود می 
تواند ريشه شكل گيری مصوبات مزاحم در كشور 
باشد. البته ناآگاهی از مصوبات موجود برای واضع 
مصوبه امر پســنديده ای نيســت و موجب وارد 

شدن خدشه به اعتماد عمومی می شود. 
- قبح استثنای اكثر در مصوبه

اصوال گزاره های قانونی در شموليت مطلق اند و 
استثنائات را برنمی تابند. بويژه اگر استثنائات در 
مصوبات شــامل موارد متعددی باشد به گونه ای 
كه به اصالت مصوبه لطمه وارد سازد. در اينگونه 
موارد مصوبه ناميدن گزاره های مملو از اســتثنا 
محلــی از اعراب ندارد و نــزد جامعه و ذينفعان 
ارزش مصوبــه و وضع مصوبــه دچار نقصان می 
شــود. مخاطبان مصوبه معموال پذيرای مصوبات 
دارای اســتثنائات فراوان نبوده و نيستند. تلقی 
آنان از اين دســت مصوبات گسترش قانونگرايی 
نيست بلكه گسترش بی قانونی از طريق مصوبات 

مصوب است.
- زمانی بودن مصوبه

مصوبــه دارای مولفــه ها و مختصات اســت كه 
زمان يكی از آنهاســت. معمــوال مصوبه در زمان 
و بــرای زمانی خاص تصويب و اجرا می شــود. 
بجز مصوبات الهی همه مصوبات بشــری دارای 
قيــد زمان در زمان تصويب و در طول زمان اجرا 
هستند. قيد زمان به معنای ظرفی است از جنس 
ثانيه، دقيقه، ساعت، روز، ماه و سال و... كه وقايع 
در آن حركت می كنند. اين تحليل ساده از زمان 
است كه از بستری برای حركت وقايع و رويدادها 
می ســازد. بنابراين تحليل همه مصوبات دارای 
زمان هستند و در ظرف زمانی تصويب شده برای 

آنها به فعاليت می پردازند.
- ضرورت روشنی مفهوم مصوبه برای همه مردم 

جامعه
موارد متعددی از مواد و تبصره های قانونی وجود 
دارنــد كه واژگان بكار رفته در آنها كامال عربی و 
نامانوس اســت و وضوح الزم را برای فهم و درك 
مردم ندارند. ظاهرا برخــی معتقد به بكارگيری 
ادبيات تخصصی در علم حقوق برای عموم مردم 
هســتند. جابجايی مخاطب در نــگارش مصوبه 
موجب بروز مشــكل نافهمــی متن مصوبات می 
شود. موارد مصداقی بسيار فراوانی در اين زمينه 
وجود دارد تاكنون برای وضوح و روشــنی معنای 
آنها تالشی از سوی واضعان مصوبه صورت نگرفته 

است.
- مسايل مستحدثه و معضل فقدان مصوبه

تغيير و تحوالت جهان در پنجاه ســال گذشته، 
آنقدر ســريع و گسترده اســت كه سيستم های 
وضع مصوبه قادر به همپايی با آن نبوده اند. امور 
نوظهور آنقدر با ســرعت می آيند و می روند كه 
تعييــن حدود و ضوابط آن همزمــان با اين آمد 
و رفت ممكن نبوده اســت. كشــورهايی با وضع 
مصوبه سنتی در اين زمينه دارای عقب ماندگی 
معناداری اند كه جبران آن به سرعت و به زودی 
محقق نمی شود. از اين رو امور فراوانی يافت می 
شود كه هنوز وضع مصوبه سنتی به فكر تدوين و 

تصويب مصوبه در آن امور نيفتاده است.
- پشــتيبانی مصوبه از اخــالق و خيرعمومي به 

مثابه احساس آرامش و آسايش
مصوبــه و وضــع مصوبه با هدف اخــالق و خير 
عمومی و در راســتای احساس آرامش و آسايش 
مردم اند. مــردم می خواهنــد در پرتو عملكرد 
مصوبه و وضع مصوبه بتواننــد در آرامش كامل 
زندگی كنند و در رفتاريهــی فردی و اجتماعی 
خود دارای آسايش باشند. هدف مصوبه نيز تامين 
آرامش و آســايش مردم اســت. مصوبه و وضع 
مصوبه سنتی به ســبك ايرانی گذران زندگی را 
برای مردم بيش از گذشته دشوار كرده است. در 
مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز 
و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم تامين 
احساس و آرامش در مردم به عنوان هدف مصوبه 

و وضع مصوبه است.
- الزام آوری مصوبه به مثابه دارای ضمانت اجرايی

اصــوال مصوبه ای دارای ســطح مطلوبی از الزام 
آوری اســت كه دارای ضمانــت اجرايی عملی و 
كافی باشد تا مجريان مصوبه و مخاطبان عمومی 
آن اطمينان پيدا كنند كه مصوبه بصورت قطعی 
و حتمی اجرا می شــود. در صورت ناكافی بودن 

ضمانت اجرايی مصوبه، در اولين فرصت و با اولين 
عالمت، روند اجرای مصوبه در جامعه متوقف می 
شــود و همگان خواهند فهميد كه قانونی ديگر 
از خيل مصوبات ناكارآمد، چند روز آمده اســت 
كه بــزودی خواهد رفت. تجربه تلخ اين دســت 
مصوبات، بارها و بارها در كشــور توســط مردم 
مشــاهده شده اســت. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتی به ســبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت 
زندگی مردم نشانه آشكار الزام آور نبودن مصوبات 
به عنوان ويژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.

- پاســخگويی مصوبه به نيازهاي جامعه به مثابه 
حل مشكالت مردم

يكــی از ويژگی هــای عرضی مصوبــه و وضع 
مصوبه پاســخگويی به نيازهای جامعه به معنای 
حل مشكالت مردم اســت. قادر بايد در راستای 
نيازهــای روزآمد جامعه باشــد و بتواند مردم را 
در حل مشــكالت ياری كند. عــالوه بر ويژگی 
های ذاتی، بررســی ويژگی های عرضی مصوبه 
از اهميت بســياری برخوردار اســت و می تواند 
به عنوان شاخص برای شــناخت مصوبه از شبه 
مصوبه مورد اســتفاده قرار گيرد. اساســا مصوبه 
برای حل مشــكالت مردم بوجود می آيند و اجرا 
می شــوند. قانونی كه نتواند گره ای را گره های 
كور جامعه بگشايد مصوبه نيست. اين دست گزاره 
های مصوب ولی بدون توانايی كار در جامعه كم 
نيســتند كه هيچــگاه مجال اجرا نمــی يابند و 
بزودی در آرشــيو تورم مصوبه و وضع مصوبه به 
بوته فراموشی سپرده می شوند. در مصوبه و وضع 
مصوبه ســنتی به ســبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشكالت زندگی مردم نشانه عدم حل مشكالت 

مردم به عنوان ويژگی عرضی مصوبه است.
- دين به مثابه اخذ مصوبه از قرآن كريم و سنت 

معصومين )ع(
همانطور كــه در مقدمه و برخی از اصول مصوبه 
اساسی به تصريح آمده است، وضع مصوبه و اداره 
امور جامعه در جمهوری اســالمی ايران بر مدار 
قرآن كريم و سنت معصومين )ع( انجام می شود. 
بــه عبارت ديگر مهم ترين منبع در وضع مصوبه 
و اجرای آن در كشــور قرآن و روايات معصومين 
)ع( است كه از طريق فرآيند اجتهاد بدست می 
آيد. بنابراين می بايست كه منبع تقسيم كار ملی 
در وضع مصوبه شــامل مراحل تدوين، تصويب، 
تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفســير، قرآن كريم و 
سنت و روايات معصومين )ع( باشد. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشــكالت زندگی مردم نشانه نشــانه عدم اخذ 
مصوبه از قرآن كريم و ســنت معصومين )ع( به 

عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- عــدم تجاوز مصوبه از چارچــوب اختيارات به 

مثابه عملكرد در محدوده تعريف شده
عــدم تجــاوز از چارچوب اختيــارات به معنای 
عملكرد در محدوده تعريف شــده يكی از اصول 
وضع مصوبه اســت. مصوبه و وضــع مصوبه در 
چارچوب تعريف شــده و مصوب قــادر به انجام 
وظايف تقنينی خود هستند و در صورت عدول از 
اختيارات قانونی موجب ايجاد ناهماهنگی در اداره 
امور كشور می شود. تداخل و تزاحم اختيارات نيز 
باعث بروز بی نظمی در كارها می شود. در مصوبه 
و وضع مصوبه ســنتی به ســبك ايرانی، بروز و 
تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم عملكرد 
در محدوده تعريف شده به عنوان اصول مصوبه و 

وضع مصوبه است.
- پشتيبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه سود 

و فايده همگانی
منفعــت را از نظر دايره شــمول، منفعت فردی، 
منفعــت گروهی و منفعت عمومــی در نظر می 
گيريم كه در اين حالت منفعت عمومی سطحی 
از ســود و فايده تلقی می شود كه همگان از آن 
برخــوردار خواهند بود و اموری را در برمی گيرد 
كه برای تودهی مردم مطلوبيــت دارد و آنان را 
بهره مند می كند. مصوبه و وضع مصوبه تراز در 
حاكميت اسالمی با تمام توان علمی و عملی خود 
می كوشد تا منافع عمومی به مثابه سود و فايده 
همگانی را در جامعه گســترش دهد تا همگان با 
وجود خود آن را حس نمايند. در مصوبه و وضع 
مصوبه ســنتی به ســبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشكالت زندگی مردم نشانه عدم منافع عمومی 

به مثابه سود و فايده همگانی است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

مصوبــه و وضــع مصوبــه بــا هــدف 
اخــاق و خیر عمومی و در راســتای 
احســاس آرامــش و آســایش مردم 
انــد. مــردم مــی خواهنــد در پرتــو 
عملکــرد مصوبــه و وضــع مصوبــه 
بتواننــد در آرامــش کامــل زندگــی 
و  فــردی  رفتاریهــی  در  و  کننــد 
آســایش  دارای  خــود  اجتماعــی 
باشــند. هــدف مصوبــه نیــز تامیــن 

آرامش و آسایش مردم است.
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