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  : دومبخش              
  آئين نامه هاي مصوب شوراي فرهنگي عمومي                                                                       
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  طرح تشكيل شوراي تبليغات شهري
  )مصوب شوراي فرهنگي عمومي(

  مقدمه 
گيـرد و هماهنـگ نمـودن         در سطح شـهرها صـورت مـي       » تبليغات ديواري «نوان  به منظور تنظيم امور و فعاليتهايي كه تحت ع        

 مـاده   2رتباط با مفاد بند     هبود كيفيت اين قبيل تبليغات در ا      هاي تبليغي سازمانها و مراكز فرهنگي هنري در اين زمينه و ب             كوشش
ف و اختيـارات آن در جلـسات سـي و          ، اهـداف و وظـاي     »شوراي تبليغات شهري  « آئين نامه شوراي فرهنگ عمومي، طرح تشكيل         2

  : ششم تا چهل و يكم شوراي فرهنگ عمومي مطرح شده و پس از بحث و بررسي به شرح زير به تصويب رسيد
  :  هدف -1ماده 

هاي تبليغات فرهنگي و هنري و سياسي در معابر و راهها، ميادين و اماكن عمومي و                  هدايت تالشهاي مردمي و جمعي در زمينه      
گيري مناسب و مطلوب و بجا از امكانات عمومي در جهت افرايش آگاهي و رشد فرهنگ عمومي و ايجاد همـاهنگي و                        رههمچنين به 

  .نظم الزم در اين زمينه
   تعريف -2ماده 

شعار نويسي، نقاشي، طراحي و نصب پوستر و همچنين اطالعيه و اعالميه و تنديس و كتيبه در : تبليغات شهري عبارت است از 
در سطح شهر كـه توسـط دسـتگاههاي دولتـي،           ....... ها و موضوعات مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، تجاري و            زمينه

  . گيرد ها، و اشخاص صورت مي ها، موسسات، شركت ها، مراكز، جمعيت ارگانها، نهادهاي مردمي، انجمن
  :  شوراي تبليغات شهري -3ماده 
  . شود ن زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل مي شوراي تبليغات شهري در تهرا-الف

  : اعضاي اين هيئت عبارتند از 
  .نماينده سازمان تبليغات اسالمي -1
 نماينده نخست وزير  -2

 نماينده شهرداري  -3

 .نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -4

اد اسـالمي و تـصويب شـوراي فرهنـگ     سه نفر آشنا به مسائل اسالمي، هنري و ارتباطات به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشـ               -5
 .عمومي

  :شود شوراي تبليغات شهري در استان زير نظر ادارات كل ارشاد اسالمي به ترتيب زير تشكيل مي: ب 
  مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي  -1
 نماينده استانداري -2

 نماينده سازمان تبليغات اسالمي  -3

 نماينده شهرداري  -4
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 مي، هنري و ارتباطات با تصويب شوراي فرهگ عمومي استان سه نفر صاحبنظر در مسائل اسال -5

در صورتي كه شوراي فرهنگ عمومي استان تشكيل نشده باشد، انتخاب آنان بر عهده شوراي تبليغـات شـهري اسـتان               : تبصره
  . خواهد بود

ط، شورايي زيـر نظـر شـوراي     در شهرهاي هر استان به تناسب نياز منطقه و امكانات موجود جهت نظارت بر اجراي اين ضواب                : ج
  .شهري استان تشكيل خواهد شد

  :  وظايف و اختيارات -4ماده 
  : سياست گذاري و تعيين ضوابط كلي و عمومي در امر تبليغات شهري در چهارچوب اصول و موازين ذيل -1

  .مراعات جهات شرعي و مقررات قانوني: الف
  . صول زيبائي شناختي و توجه به خصايص هنري اسالمي و مليتوجه به مباني تبليغ و اصول ارتباطاتي و رعايت ا: ب
   مسائل فرهگي و سياسي كشور و ويژگيهاي فرهنگي مناطقلحاظ: ج
  .اجتناب از مداهنه و چاپلوسي، استهزاء و عيب جويي و پرهيز از افراط و تفريط، تكرار غير الزم و ابتذال در تبليغ : د

  .  بر عهده شورا است2 يك از اين موارد با هر يك از انواع تبليغات موضوع ماده تشخيص حدود و نحوه ارتباط هر :تبصره
هاي تبليغي شهري وهدايت ايـن كوشـشها از    هاي مشاركت همگاني در فعاليت هاي مردمي و ايجاد در زمينه  تقويت انگيزه  -2

  . صدا و سيما و مطبوعاتهاي توجيهي و توضيحي از قبيل موضوع نماز جمعه، طريق آموزش عمومي و انجام برنامه
بررسي ساالنه وضعيت تبليغات شهري كشور و ارزيابي فعاليتهاي هدايتي و نظارتي شوراها در اين زمينه و گزارش آن بـه                      -3

 .شوراي فرهنگ عمومي

ز طريـق  هاي مناسب براي پاكسازي سطح شهر از آثار تبليغي نامطلوب و نابجا ا هاي الزم با شيوه تهيه، اعالم و ابالغ برنامه   -4
دستگاههاي ذيربط و طرق مناسب ديگر و همچنين جلوگيري از انجام هر گونه تبليغات غير مجاز و نامناسب از طريق دسـتگاههاي           

 . قانوني و اجرايي

هـاي تـاريخي يـا هنـري واجـد ارزش خـاص        ها و هر گونه آثار تبليغي شهري كه از جنبـه     مراقب در حفظ شعارها، كتيبه     -5
 . ن مسئولين و سازمانهاي ذيربط به حفاظت از آنهاباشد و توجه داد مي

 .هاي مناسب و مجاز براي انواع تبليغات فرهنگي يا تجاري تعيين با ايجاد محل -6

بـدون اجـازه صـاحبان و       .... ها و ساختمانهاي اشـخاص، سـازمانها، موسـسات، نهادهـا و ادارات و               استفاده از ديوارخانه  : 1تبصره  
  . ت ساير ضوابط مندرج در اين مصوبه ممنوع استمسئوالن آنها و بدون رعاي

  . هاي خارجي كالً ممنوع است ها و ساير نمايندگي هر گونه تبليغات بر روي ديوار سفارتخانه: 2تبصره 
هاي تجاري در سطح شهر و نظارت بر كـسب   تعيين ضوابط مربوط به ميزان و نحوه درياف عواض از انواع تبليغات و آگهي    -7

  .مزبورو مصرف عوارض 
 ...هاي نمونه از محل دريافت عوارض تبليغات تجاري و  هر گونه پيشنهاد تامين بودجه براي تهيه و اجراي طرح -8

هاي تبليغاتي خود در      كليه مراكز و موسسات دولتي و غير دولتي، نظامي و انتظامي و اشخاص، موظفند براي اجراي طرح                 -9
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 . شود، ضمن ارائه طرح به شوراي مذكور، مجوز الزم را دريافت دارند يتعيين و اعالم م» شورا«اماكن مجاز كه از سوي 

، تعيـين و بـه اطـالع    »شوراي تبليغـات شـهري  «گيرد، به وسيله   اماكن و مناطقي كه تحت پوشش اين طرح قرار مي -1تبصره  
  . عموم خواهد رسيد

كـه در   ...  و اصول فني هنري، فرهگي، سياسي و         هاي ديگر شهر با رعايت ضوابط       هاي تبليغي در نقاط و محله       كوشش: 2تبصره  
  . ساير مواد و بندهاي اين مصوبه مورد تاكيد قرار گرفته است، بالمانع خواهد بود

حدود وظايف و مسئوليت هر يك از سازمانهاي عضو و نحوه تشكيل و تداوم جلسات و كيفيت همكاري اعضاء با يكـديگر،                       -10
  . د شد، تعيين خواه»شورا«در نخستين جلسات 

بـه نحـوي در ارتبـاط بـا امـور        » شوراي تبليغات شهري  «كليه دستگاههاي و موسساتي كه با توجه به وظايف و اختيارات             -11
 . باشند مربوط به اين شورا قرار دارند، در چارچوب اين مصوبه، مكلف به همكاري مي

 ، 26/2و يكـم شـوراي فرهنـگ عمـومي مـورخ       تبصره در جلسات سي و ششم تا چهل 5 ماده و 5 ضوابط فوق مشتمل بر    -5ماده  
  .  به تصويب رسيد7/6/66 و 27/4، 13/4، 9/3

  
  )28/3/1375مصوب (آخرين مصوبات درباره نامگذاري روزهاي خاص 

 شوراي عالي انقالب فرهنگـي مبنـي          شوراي فرهنگ عمومي بر اساس توصيه      28/3/75در دويست و سي و دومين جلسه مورخ         
ها به روز و كاهش برخي از روزهاي مصوب نامگذاري شده، موضـوع               اي مصوب و بررسي چگونگي تبديل هفته      بر بررسي مجدد روزه   

  : مورد بحث و بررسي قرار گرفت و موارد ذيل به تصويب رسيد
  . ها به روز تقليل يابند و در تقويم سال جديد فقط عنوان روز درج شود كليه هفته -1
ارد با تقويم هجري شمسي تطبيق و بعنـوان روز نامگـذاري شـده در تقـويم ثبـت                   نامگذاري ايامي كه نامگذاري جهاني د      -2
 . شود مي

 . دستگاههاي پيشنهاد دهنده روز نامگذاري بايستي روز مورد نظر را با تطبيق هجري شمسي به شورا پيشنهاد دهند -3

گيـري   دي بررسـي و تـصميم  شود شورا به صورت مور      در مورد نامگذاري روزهايي كه به صورت هجري قمري پيشنهاد مي           -4
 . روال اساسي با ثابت نمودن نامگذاري روزها در تقويم هجري شمسي است. نمايد مي

اند، بدون درج در تقويم سه ماه قبل          در صورتي كه دستگاه پيشنهاد دهنده در خواست برگزاري بيش از يك روز را داشته               -5
 . گيري اعالم نظر شود  از شوراي فرهنگ عمومي جهت تصميمهاي پيشنهادي، از برگزاري روزها با ارائه گزارش برنامه

همچنين شوراي فرهنگ عمومي پس از ارزيابي عملكـرد و گـزارش سـنجش افكـار عمـومي و بـه تـشخيص كميـسيون                          -6
 . تواند روزهايي را براي مدت معيني تصويب كند نامگذاري روزهاي خاص مي

اي باشـند بعـد از        خامنـه ... ئيد حضرت امام خميني و حضرت آيت ا       روزهايي كه از طرف ستاد كل نيروهاي مسلح مورد تا          -7
 . گيري نهايي در شوراي عالي انقالب فرهنگي، براي اظهار نظر به دفتر مقام معظم رهبري نيز ارسال خواهد شد تصميم

 دفاعي،  -امي نظ   اجتماعي، اقتصادي، صنعتي،   - آموزشي، خدماتي  -در مورد روزهاي قبلي نيز موارد طي بخشهاي فرهنگي         -8
 . يابد برسي و نتايج طي جدولهاي پيوست تغيير مي
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  بخش فرهنگي و آموزشي 
 زمان پيشنهادي  دستگاه پيشنهاد دهنده  عنوان مصوب جديد  رديف

  ارديبهشت 12 وزارت آموزش و پرورش روز معلم  1

   ارديبهشت17  سازمان امور اداري و استخدامي   روز اسناد ملي   2

   ارديبهشت 29  سازمان ميراث فرهنگي   ث فرهنگي روز ميرا  3

   خرداد20  وزارت صنايع   روز جهاني صنايع دستي  4

   جمادي الثاني 20  شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان   روز زن   5

   آبان 24  )معاونت امور فرهنگي( وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي   روز كتاب و كتابخواني   6

   دي 7  وزش و پرورش وزارت آم  روز سواد آموزي   7

   اسفند 8  وزارت آموزش و پرورش   روز امور تربيتي و تربيت اسالمي  8

  
  بخش خدماتي و اجتماعي

 زمان پيشنهادي  دستگاه پيشنهاد دهنده  عنوان مصوب جديد  رديف

   فروردين 2 وزارت نيرو  روز جهاني آب  1
 

  جماددي االول 5 پزشكي وزارت بهداشت و درمان آموزش   روز پرستار و بهورز   2

وزارت پــست، تلگــراف و تلفــن و ســازمان خبرگــزاري   روز ارتباطات  3
  جمهوري اسالمي ايران 

   ارديبهشت27

   تير 7  وزارت دادگستري   روز قوه قضائيه   4
   تير 25  سازمان تامين اجتماعي   روز تامين اجتماعي   5
   مرداد 9  شكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پز  روز اهداي خون   6
   شهريور 13  وزارت تعاون  روز تعاون   7
   مهر 17  وزارت پست، تلگراف و تلفن   روز جهاني پست   8
   مهر 20  وزارت كشور   روز ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي   9
   آذر 16  وزارت راه و ترابري   روز جهاني هواپيمائي   10
   اسفند 14  )ره(ميني كميته امداد امام خ  روز احسان و نيكوكاري   11
   شهريور 8    روز دولت   12
      بخش اتقادص و صنعتي   
  زمان پيشنهادي   دستگاه پيشنهاد دهنده   عنوان مصوب جديد   رديف

   ارديبهشت 11  وزارت كار و امور اجتماعي   روز كار و كارگز   1
   خرداد 1  وزارت صنايع   روز بهره وري   2
   خرداد 27  اد سازندگي وزارت جه  روز جهاد سازندگي   3
   مهر 23  وزارت صنايع   روز جهاني استاندارد  4
   دي 1  وزارت كشاورزي  روز كشاورزي   5
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  بخش نظامي و دفاعي 
 زمان پيشنهادي دستگاه پيشنهاد دهنده عنوان مصوب جديد رديف

  شعبان4 بنياد مستضعفان و جانبازان روز جانباز  1

ان و نيــروي روز ارتــش جمهــوري اســالمي ايــر  2

  زميني 

اين ايام از طرف ستاد كل نيروهاي مسلح طبـق          

 مـورد تاييـد   1/7/72ذ مـورخ  /218نامه شـماره   

  اي  خامنه... حضرت امام خميني و آيت ا

   فروردين29

   شعبان3    روز پاسدار   3

   خرداد3    روز مقاومت و پيروزي   4

   تير27    روز نيروي انتظامي   5

  هريور ش31    روز دفاع مقدس  6

   آذر5    روز بسيج مستضعفين   7

روز نيروي دريـاي ارتـيش جمهـوري اسـالمي            8

  ايران 

   آذر7  

   بهمن19    روز نيروي هوائي ارتش جمهوري اسالمي ايران  9

   آبان13  مصوب مجلس شوراي اسالمي   روز مبارزه با استكبار جهاني   10

   آذر11  مورد تاييد شوراي نگهبان   روز مجلس   11

 

  امدهاي فرهنگي استفاده از دو خط فارسي و انگليسي در تابلوي خيابانها و اماكن پي
  ) 22/5/1375مصوب (

 شوراي فرهنگي عمومي، پيامدهاي فرهنگي اسـتفاده از دو خـط فارسـي و               22/5/75در دويست و سي و پنجمين جلسه مورخ         
با  داد و مقرر شد هياتي به منظور ضوابط و معيارها در اين زمينه               انگليسي در تابلوهاي خيابانها و اماكن را مورد بحث و بررسي قرار           

 و با حضور سازمان ميراث فرهنگي و شـهرداري  مسئوليت معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي         
  : و معاون سياحتي و زيارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با تاكيد بر اين محورها تشكيل شود 

  . ها تهيه شود اي جامع، منطبق با نقشه خيابانها و بزرگراه راي راهنمايي بهتر افراد خارجي نقشهب -1
 . در تابلوهاي دو خطي، خط خارجي زير خط فارسي و ريزتر نوشته شود -2

 . ها مجاز هستند كه تابلوهايي به زبانهاي مختلف به تشخيص سفارت بر سر در محل نصب كنند سفارتخانه -3

اي مثل فوريتهاي پزشكي، فرودگاهها، پليس و غيره مشخص شود كه امكان استفاده از خط خـارجي در ايـن                    موارد اضطر  -4
  . مراكز وجود داشته باشد

 .  ميراث فرهنگي طرح مشخصي ارائه كندندر مورد نحوه به كارگيري زبان خارجي درباره معرفي باستاني، سازما -5

 . دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي ارسال شودگزارش عملكرد اين هيات هر شش ماه يك بار به  -6
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   بيانيه شوراي فرهنگ عمومي درباره امور معنوي 
  )27/5/1376مصوب (

سياستگذاري و نظارت و هدايت امور معنوي و مساجد از شئونات ولي فقيه است، با توجه به اهميت موضوع و بنيادي بودن امـر            
اي با برگـزاري      العظمي خامنه ... هنماييها و بيانات مقام معظم رهبري حضرت آيت ا        گيري از را    معنويت در انقالب اسالمي ضمن بهره     

بـا توجـه بـه جايگـاه واالي     . اجالسهاي تخصصي در خصوص موضوعات مربوط به معنويت و مسجد بايد به اين مهم پرداختـه شـود   
ه كار فرهگ عمـومي و امـور معنـوي دومـين            مسجد و ارتباط تنگاتنگ آن با فرهنگ عمومي و امور معنوي جامعه، نكات زير درگرو              

  : گردهم آيي سراسري شوراي فرهنگ عمومي مطرح شد و از سوي شوراي فرهنگ عمومي مورد تاكيد قرار گرفت 
هاي علميه تا اين مركـز نـسبت بـه تربيـت و اعـزام ائمـه                   همكاري بيشتر بين ائمه جماعات و روحانيون با مديريت حوزه          -1

  . جماعات همت گمارند
هـاي مـسكن و       اي تـامين سـخت افـزار مـساجد، صـندوق عمـران مـساجد ايجـاد شـود و دولـت از طريـق وزارتخانـه                          بر -2

 . ها همكاري الزم را بعمل آورد شهرداريها و ساير وزارتخانه شهرسازي،

 هاي علميه و سازمان تبليغـات اسـالمي و وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي هـستند كـه        افزاري موضوع، حوزه مسئول نرم  -3
 . هاي خود را ارائه خواهند كرد برنامه

 . ت و مسجد انجام پذيردردي و زير بنايي در خصوص معنويتحقيقات و پژوهشهاي كارب -4

 :  ها عبارتند از  هاي مختلف حول محور مسجد تدوين شود، اهم اين برنامه برنامه -5

  سازماندهي براي مشاركت جوانان و زنان در امور مسجد )الف
  نه از امكانات موجود در مسجداستفاده بهي) ب
  هاي جذب مردم به مساجد سياستها و برنامه) ج
  طراحي نظام اداره مساجد در كشور ) د
  تبيين ارتباط مسجد با حكومت ) هـ
  حد و حدود استفاده از ابزار نوين تبليغي و هنري در مساجد ) و
   آموزشهاي الزم به افراد و اركان اصلي مساجد )ز
اري و آينده دولت اعتبار قابل اعتنايي جهت صندوق عمران مساجد براي احداث و تعميـر و بازسـازي و                    در بودجه سال ج    -6

  . هاي فرهنگي مساجد لحاظ شود فعاليت
مساجد احداثي حتي االمكان با توجه به مقتضيات زمان و نسبت به نيـاز فعلـي سـاخته شـود و در شـهرها و شـهركها و                             -7

 .  جهت احداث مسجد در نظر گرفته شودروستاهاي فاقد مسجد، مكان مناسب

 . مساجد نمونه به مردم و ائمه جماعات نشان داده شود -8

اي تدوين و در گروههاي كاري برنامه بيست و پـنج سـاله تبـديل بـه                   پيشنهادات مطرح شده در اجالس، با گرايش برنامه        -9
 1.ريزي دراز مدت شوند برنامه

                                                           
 مـورد بـازنگري قـرار       4/12/76 نود و يكمين جلسه مورخ        شوراي فرهنگ عمومي تصويب شد و در دويست و         27/5/76 اين بيانيه در دويست و هشتاد و ششمين جلسه مورخ            1

   . گرفت و مقرر شد اين گروه به رياست سازمان تبليغات اسالمي به عنوان يكي از گروههاي دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي فعاليت نمايد
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   اماكنهاي اجرائي نظارت بر نامگذاري  آئين نامه
  )15/10/76مصوب (

 شـوراي   6/9/76مـصوب جلـسه مـورخ       »  نامگذاري شهرها، خيابانها، اماكن و موسسات عمومي        آئين نامه « در اجراي ماده سوم     
تعيين كرده است، موارد زير بـراي كليـه دسـتگاههاي ذيـربط             » مرجع نظارت «عالي انقالب فرهنگي، كه شوراي فرهنگ عمومي را         

  : الزم االجرا است
  : اعضاي گروه مركزي نظارت بر نامگذاري اماكن متشكل اند از ) الف

  )رئيس شورا(معاونت عمراني وزارت كشور 
  .يك نفر از اعضاي شوراي فرهنگ عمومي صاحبنظر در حوزه ديني و فرهنگي به انتخاب شورا و حكم رئيس شورا

   آثار و مفاخر فرهنگي و تصويب شوراي فرهنگ عمومي يك نفر از اساتيد برجسته تاريخ و تمدن و فرهنگ به پيشنهاد انجن
دو نفر از اعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي جمهوري اسالمي ايران به انتخاب فرهنگستان و معرفي رئـيس فرهنگـستان و                      

  .حكم رئيس شورا نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي از سازمان ميراث فرهنگي
  نماينده شهردار تهران

   بنياد شهيد انقالب اسالمي نماينده
شود، بـه      نامگذاري تشكيل مي     ماده اول آئين نامه    7 نماينده وزارت امور خارجه، در جلساتي كه مربوط به اجراي بند             -1تبصره  

  . عنوان عضو اصلي، شركت خواهد كرد
  :  ويژه استانها متشكل اند از –اعضاي گروه نظارت بر نامگذاري اماكن ) ب

  )رئيس شورا(ي استاندار معاومت عمران
  شهردار مركز استان

  مدير كل فرهنگ و ارشاد استان
  شهردار و فرماندار شهري كه نامگذاري مكاني در آنجا در دستور جلسه گروه قرار گرفته است 

  ختگان در زمينه فرهنگ و ادب فارسي در استان، به معرفي گروه نظارت بر نامگذاري و حكم استاندار دو تن از فرهي
  مدير كل بنياد شهيد استان 

عالوه بر انجام ماموريتهاي خود، مرجع مشاوره و رسيدگي بـه مـشكالت و      » گروه مركزي نظارت بر نامگذاري اماكن      «-2تبصره  
گروه نظارت بر نامگذاري موظف است هر سه ماه گزارش عملكرد خود را بـراي               . است»  استانها –گروه نظارت بر نامگذاري     «ابهامات  

  .  اول تهيه، تدوين و ارسال نمايدگروه
 گروه مركزي نظارت بر نامگذاري موظف است سه ماه پس از تشكيل، ضـوابط اجرايـي و معيارهـاي الزم بـراي اجـراي                         -2ماده  
  .  گانه ماده اول آئين نامه نامگذاري را تدوين و براي تصويب به شوراي فرهنگ عمومي ارائه كند10بندهاي 

  . يب به كليه دستگاههاي اجرايي و نظارتي اعالم و ابالغ خواهد شداين ضوابط پس از تصو
نظارت بر نامگذاري اماكن چه در مركز و چه در استانها، حداقل يك بار در ماه جلـسه خواهـد داشـت و مـوارد ذيـل را                            : 3ماده  
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 . بررسي كند

  . اماكنبررسي و پيشنهادهاي دستگاهها، موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي براي نامگذاري -1
ها و موسسات عمومي و خصوصي براي نامهاي تعيـين شـده امـاكن جديـد و اجـراي                     اظهار نظر درباره عملكرد شهرداري     -2
 هاي مصوب ها و شيوه نامه نامه آئين

از طريق طرح گـزارش عملكـرد گـروه نظـارت بـر      (ها كشور  بررسي مستمر گزارش دستگاههاي مسئول به ويژه شهرداري     -3
 )هانامگذاري در استان

 ماده اول را بر اسـاس ضـوابط تـدوين بـه شـوراي فرهنـگ                 10 گروه مركزي نظارت بر نامگذاري اماكن شيوه نامه بند           -4ماده  
  .عمومي، گزارش خواهد كرد

هـاي عمـومي بـه ويـژه صـدا و سـيما و مطبوعـات بـراي                    با هماهنگي رسانه  » گروه مركزي نظارت بر نامگذاري اماكن     «: 5ماده  
  :هاي زير به شيوه مناسب اقدام كند  در زمينهمشاركت و همكاري

ها و گزارشهاي تبليغي درباره ضرورت اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و شـوراي          ها و تدوين مقاله     توليد برنامه  -1
  فرهنگ عمومي 

 .بررسي و تهيه گزارش از نامهاي فعلي اماكن و مناسب و يا نامناسب بودن آنها -2

اي و محلي براي اگاهي مردم با گفتن داليـل و             هاي سراسري، منطقه    ا و عناوين جديد اماكن در رسانه      معرفي و اعالم نامه    -3
 هاي نامگذاري  انگيزه

هاي علمي، ادبي، هنري و سـاير دسـتگاههاي مـسئول در             فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي، دانشگاههاي كشور، انجمن       : 6ماده  
) مـواد اول و دوم    (نامه نامگذاري، مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگـي           هادي خود را كه با آئين     ها و عناوين پيشن     توانند نام   كشور مي 

هـا اسـتفاده    به شوراي عمومي اعالم كنند تا در نامگذاري    » گروه مركزي نظارت بر نامگذاري اماكن     «همگون و همسو است از طريق       
  . شود

كند هر چه سريعتر و با همكـاري دسـتگاههاي مـسئول، بانـك                ميتالش  » ه مركزي نظارت بر نامگذاري اماكن     گرو «-3تبصره  
هاي موجود و پيشنهادي را كه داراي اطالعات جامع درباره نامها و ويژگيهاي آنها، نوع مكان و نشاني آنها باشـد، ايجـاد                         اطالعات نام 

  . كند
هـاي   ها، نـام  ش كاملي از پيشنهادها، توصيهمكلف است هر سه ما يكبار، گزار» گروه مركزي نظارت بر نامگذاري اماكن«: 7ماده  

  . هاي كنوني آنها به همراه ارزيابي خود، به شوراي فرهنگ عمومي تقديم كند جديد اماكن مهم عمومي و نام
  .  ماده سوم آئين نامه نامگذاري خواهد بود2ها، پايه و مستند اطالعاتي تدوين گزارش منظور بند  اين گزارش

 به تصويب شوراي فرهنـگ      9/4/1376 ماده و سه تبصره در دويسيت و هشتاد و دومين جلسه مورخ              8مه در   نا  اين آئين : 8ماده  
 در دويست و هشتاد و هفتمين جلسه اصالحات الزم انجام گرفت، كه از تـاريخ تـصويب، قابـل                    15/10/76عمومي رسيد و در تاريخ      

  1. اجرا است
  

                                                           
لـذا  . مصوب مجلس شوراي اسـالمي تـداخل دارد  » نتخابات شوراي اسالمي شهرقانون تشكيالت و وظايف و ا«و » قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري«نامه با   اين آيين 1

  . براي بررسي مجدد در دستور كار شوراي فرهنگ عمومي قرار گرفته است



495 

  راهبردها و رويكردهاي ساماندهي فرهنگي
  )26/11/1377 مصوب(

 جمـع بنـدي     -سـاله   هاي پـنج    به رغم تجربه بيست ساله در زمينه اقدامات فرهنگي، چه به صورت پراكنده و چه در قالب برنامه                 
 اين سالها، به دليل فعاليتهاي فرهنگـي از يـك سـو و      در طي .  اين اقدامات در دست نيست     مدون و روشني از مباني، اهداف و نتايج       

هـاي    سوي ديگر، دگرگونيهاي مهمي در بخش فرهنگ پديد آمده است، كه به نوبه خود رويكردهـا و پنداشـت                  تحوالت اجتماعي از    
ريـز فرهنگـي     اين تحوالت به ناگريز تغييراتي را در مباني، اهداف و دامـه برنامـه             . ريزي فرهگي را متاثر ساخته است       مربوط به برنامه  

  . كند ايجاب مي
بـا وجـود   . ها، ثمر بخشي كافي را در پي نخواهد داشـت         اي اين دگرگوني    فرهنگي، بدون مالحظه  ريزي    هر نوع تالش براي برنامه    

هاي مختلف در اين زمينه ارائه شده كه ناظر به تحوالت و نيازهاي فرهنگي اسـت،   آنكه مباحثي از سوي افراد و در چارچوب ديدگاه      
  . هاي بديل در دست نيست هاي اصلي فرهنگ و پاسخ دغدغهليكن به دليل خصلت پراكنده اين مباحث، صورت بندي روشني از 

قـرارداريم، فرصـت مناسـبي اسـت تـا      » برنامه پنج ساله سوم«و تدوين » ساماندهي فرهنگي «اكنون كه در آستانه تدوين طرح       
  . هاي اصلي فرهنگ، تدقيق و تصريح شود اهداف و دغدغه
كند كه از يك سو، تجربه اقـدامات فرهنگـي در    اين امكان را فراهم مي» راهبردها و رويكردهاي ساماندهي فرهنگي«گردهمايي  

بندي شود، و از سوي ديگر با اتكاء به تغييرات اجتمـاعي و سياسـي، اهـداف فرهنگـي و مبـاني                     طول دو دهه انقالب ارزيابي و جمع      
تـرين مـسائل      اههاي مختلف درباره مهـم    هدف اصلي از برگزاري گردهمائي، صورت بندي ديدگ       . ريزي مورد بررسي قرار گيرند      برنامه

  . ريزي فرهنگي است پيش روي برنامه
هـاي متفـاوتي را پـيش روي برنامـه ريـز       اين تغييـر صـحنه پرسـش   . بر اثر اين تحوالت، صحنه فرهگي كشور تغيير يافته است    

  : ها روشن كند بر اين پرسشبايد وضعيت خودرا در برا ريزي فرهنگي مي دهد هر نوع تالش در جهت برنامه فرهنگي قرار مي
يك ديدگاه معتقد است . كانون اصلي برنامه ريزي فرهنگي كدام است؟ در اين زمينه دو ديدگاه اصلي قابل تشخيص است      -1
بايد از ورود به بخش محتوايي و مضامين فرهنگ پرهيز كند و تاكيد خـود را بـر توسـعه كـاالي فرهگـي و                           ريزي فرهنگي مي    برنامه

توسـعه  «اي بتوانـد گـوهر ايـن ديـدگاه را نـشان دهـد،                 مفهومي كه شايد تا اندازه    . و مصرف كاالهاي فرهنگي بگذارد    افزايش توليد   
ف بـه محتـواي    ي، اتخـاذ تـدابير و سياسـتهاي معطـو         ريزي فرهنگ   در مقابل، ديدگاه، ديگر معتقد است هدف برنامه       . است» فرهنگي

اي از ارزشـهاي منفـي و          نگرش مثبت، مطلوب و آرماني را تقويت كند و پـاره           ها و   هدف اين تدابير آن است كه ارزش      . فرهنگ است 
  . غير آرماني را از صحنه نظام فرهنگي خارج كند

. ه اثر گذاري آن كجاست؟ در اين زمينه نيز دو ديدگاه قابـل تـشخيص اسـت                نريزي فرهنگي و دام     جايگاه دولت در برنامه    -2
اين امر از يك سو     . تواند نقش موثري در تغييرات محتوايي فرهنگ ايفا كند          ختلف نمي يك ديدگاه معتقد است كه دولت به داليل م        

همچنين هنگامي كه دولت درصدد گـسترش       . ها رقيب است    به دليل كاهش منابع مالي دولت و از سوي ديگر حضور كاالها و رسانه             
رهنگ در جهت اهداف سياسـي، نـوعي مقاومـت را در            آيد، به دليل خصلت ابزاري و تبليغاتي اين نوع ف           نوع خاصي از فرهنگ بر مي     

عالوه بر اين كنترل فيزيكي بري ممانعت از گـسترش كاالهـاي فرهگـي رقيـب،             . كند  هاي فرهنگي ايجاد مي     ميان مخاطبان فراورده  
ايي پرهيـز و دامـه       محتو تلذا اين ديدگاه بر آن است كه دولت بايد از ورود به تغييرا            . دهد  كارآيي خود را بيش از پيش از دست مي        
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هاي برآمده از انقالب، اصول قانون اساسي و نيـز اصـول          ديدگاه ديگر بر آن است كه مطابق ارزش       . دخالت در فرهنك را محدود كند     
دولت راي تشخيص منابع خود ناگزير نيازمنـد معيارهـايي          . اي است   سياست فرهنگي، دولت متولي گسترش فرهنگ ديني و توسعه        

نـگ  به همين دليل در گسترش فرهنگ ديني و فره        . اند نسبت به تمام خرده فرهنگها موضعي يكسان اتخاذ كند         تو  دولت نمي . است
 .  مسئوليت داردملي در برابر هويت خاص و كوچك

ريزي فرهنگ نياز به معيارهايي جهـت انتخـاب           ها كدام است؟ هر نوع برنامه       مباني و معيارهاي انتخاب سياستها و فعاليت       -3
ايـن معيارهـا كـه گـاه از آن بـا عنـوان       . ريزي مبتني بر نوعي ايدئولوژي اسـت      به عبارت ديگر هر نوع برنامه     . ها دارد    طرح فعاليتها و 

در ايـن زمينـه دو دسـته    . كنـد  ها و سيرهاي بديل ياري مـي       شود، برنامه ريز را در جهت انتخاب بين شيوه          سياست فرهنگي ياد مي   
نه مبتني بر مصلح ملي و جمعي، و اولويت نيازها و خواست مخاطبان در يـك سـو، و معيارهـاي                     معيارهاي فرگرايا . معيار وجود دارد  

 . جمع گرايانه مبتني بر مصلحت ملي و جمعي و اتكاء به اصول ملي و مورد وفاق در سوي ديگر، از جمله اين جمله است

اي از محافل اجرايي و علمي مطرح است  در حال حاضر اين پرسش در پاره: هاي ديگر ضرورت فرهنگ و رابطه آن با بخش     -4
بـه  . هاي ناشي از فعاليت فرهنگي، چه ضرورتي براي تخصيص منابع در اين بخش وجود دارد  كه با توجه به محدوديت منابع و تنش       

ن مشكالت كشور هم اكنون مشكالت اقتصادي و روزمره است و پرداختن به فعاليت فرهنگي و تخـصيص منـابع در ايـ                       عبارت ديگر، 
 ديدگاه ديگري كارآمدي و نتيجه بخش        در برابر آن،  . چرا كه فرهنگ فعاليت تجملي و ثانويه است       . فعاليتها، امري غير ضروري است    

هاي  داند بر اين نظر است كه ناديده گرفتن آن از كارآيي و ثمر بخشي برنامه    هاي اقتصادي را منوط به فرهنگ مي        بودن برنامه ريزي  
 . كاهد اقتصادي مي

اگـر  . اي خـاص خـود را دارد           الزامـات برنامـه     هاي فرهنگي كدام است؟ هر مفهـومي از فرهنـگ،           ريزي  مباني نظري برنامه   -5
كنـد و بـه لحـاظ نظـري، ايـن نـوع            اي وسـيع پيـدا مـي        ريزي فرهنگ دامنـه     فرهنگ را به معناي شيوه زندگي تعريف كنيم، برنامه        

هاي توليد كننده معنـا و محـصوالت آن در      اگر فرهنگ را در معناي سازمان     . گيرد  بر مي ريزي تمامي اجزاء شيوه زندگي را در          برنامه
 . شود ريزي به كاالهاي فرهنگي محدود مي نظر بگيريم، حوزه برنامه

هاي فرهنگي در چند دهه اخير چه بوده است؟ در شرايط مختلف اجتمـاعي سياسـي، چـه                    دستاوردهاي اقدامات و برنامه    -6
اند و ميزان موفقيت آنها را با         هاي فرهنگي تا چه حد، به اهداف خود دست يافته           برنامه  ي مد نظر بوده است و عمالً      نوع اهداف فرهنگ  

انتخـاب  » سـاله سـوم     پنج«تري براي برنامه      اي واقع بينانه    كند تا اهداف برنامه     توان توضيح داد؟ اين پرسش كمك مي        چه عاملي مي  
 . شود

  :راي گردهمايي در نظر گرفته شده استبر اين اساس، محورهاي زير ب
  .  و نظري فرهنگ و الزامات برنامه آن مفهوميمباني -
 )دوره قاجار، پهلوي و پس از انقالب(ريزي فرهنگي در ايران  بررسي و ارزيابي تجارت برنامه -

 توسعه فرهگي يا فرهنگ توسعه: ريز فرهنگي اهداف اصلي برنامه -

 .گي و دامه اثر گذاري آنريزي فرهن جايگاه دولت در برنامه -

 .مساله شناسي در حوزه فرهنگ معاصر ايران -

  اقتصاد فرهنگ -
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  پيام رئيس جمهور پيرامون ساماندهي فرهنگي
  )26/11/1377مصوب (

ايم و اكنون در آسـتانه دهـه سـوم انقـالب، هنگـامي كـه بـه         دو دهه پرفراز و نشيب از عمر انقالب اسالمي را پشت سر گذاشته     
انقالب اسالمي، توانـست مـشاركت در زنـدگي         . كنيم  نگريم، نشانط و تحول در زندگي فرهگي را به خوبي مشاهده مي             يها م   گذشته

هـاي    به ميان توده  گي وارد كند و فرهنگ در اين مدت         نتعداد زيادي از آحاد جامعه را به عرصه توليد فره           فرهنگي را گسترش دهد،   
گـي در ايـران، مـسائل جديـدي را     نواقعيت تحول فره  . هاي فرهنگي فزوني گرفت     آفريدهم راه يافت و دسترسي به       تري از مرد    وسيع

ها و تدابير جديدي  يوهريزان اين است كه به ش معناي تحول فرهنگي براي مديران و برنامه. دهد پيش روي مديريت فرهنگي قرار مي
از يـك سـو در   . دو موضوع را در صدر توجه خود قـرار دهنـد  سياستگذاران در اين زمينه تحول يابنده بايد      . ه بينديشند در اين زمين  

را بـر عهـده     ) ص(مقام سياستگذاران فرهنگي يك حكومت ديني، هدف گسترش فرهنگ ديني و تقويت اخالق و انديشه محمـدي                  
 ديگـر بايـد   و از سـوي . هاي خود در عرصه دين حـساسيت داشـته باشـند            ها و برنامه    دارند و در عين حال ياد به پيامدهاي سياست        

اي از مديريت و ساماندهي فرهنگي را تدوين كنند كه فرهنگ را در مرزهاي منجمد و بسته، محصور نكنـد و زمينـه نـشاط و                            شيوه
شادابي و مشاركت همگان را در زندگي فرهنگي فراهم كنند، اين امر مستلزم آن است كه فرهنگ را تنها در بخش فرهنگ منحصر                       

توان گفت كه سياسـتگذار فرهنگـي         از اين منظر مي   . اهم سازند كه فرهنگ در تمام ابعاد زندگي حضور يابد         نكنند، و مجال آن ر افر     
بـسط  . بيش از هر چيز درصدد آن است كه منطق فرهنگ را كه همانا بسط انديشه و معرفت و گفتگو و تبـادل اسـت، فـراهم كنـد         

سخن پاياني آن كه وظيفه سياستگذار در يك معناي كلي هـم            . شود  هاي نيز منتهي مي     عرصه فرهنگ است كه به رشد ديگر بخش       
اين دو وظيفه در نـسبت بـا        . صيانت از مرزهاي فرهنگي و هم دگرگوني سازي و متحول ساختن آن متناسب با مقتضيات روز است                

هاي دينـي،     انديشهكند، دغدغه نسبت به گسترش باورها و          دين است كه وظيفه سياستگذار فرهنگي را در حكومت ديني روشن مي           
هـاي    توجه به پيامدهاي سياستها در عرصه دين و فراهم كردن مشاركت در زندگي فرهنگي و برخورداري هر چه بيـشتر از آفريـده                      

  . فرهنگي است
كنندگان فرهيخته در اين گردهمايي بتواند راهگشاي مسئوالن و سياستگذاران در تحقق ايـن اهـداف                  اميدواريم مباحث شركت  

  . راي دست اندر كاران اين حركت مهم فرهنگي آرزوي توفيق و سالمتي دارمب باشد،
  سيد محمد خاتمي 
  رئيس جمهوري اسالمي ايران 

26/11/1377  
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  طرح بررسي ابعاد و مفهوم اخالل به مباني اسالمي يا حقوق عمومي در مطبوعات
  )22/8/1378مصوب (

  مقدمه  -1
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگـر         «: مي ايران مقرر داشته است    اصل بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسال       

  »مخل به مباني اسالم يا حقوق عمومي باشد
خـالل بـه مبـاني      «شود، اصل بر آزادي مطبوعات است و تنها استثناي آن عبارت اسـت از                 چنانكه از متن اين اصل استفاده مي      

تواننـد در نـشر       ل آزادي در مطبوعات در اين دو مورد جاري نيـست و مطبوعـات نمـي               به عبارت ديگر، اص   » اسالم يا حقوق عمومي   
مطالب خود مبادرت به اخالل به مباني اسالم يا اخالل به حقوق عمومي نمايند و در صورت نشر چنين مطالبي قانوناً مسئول بـوده،               

  . گيرند مورد پيگرد قانوني قرار مي
نشريات جز در موارد اخالل به مباني و احكام اسالم و حقوق عمومي             « اعالم داشته است،      قانون مطبوعات  6از سوي ديگر، ماده     

دهد كه از نظـر قانونگـذر قـانون            بند عنوان شده است كه نشان مي       9در ذيل اين ماده،     » شوند، آزادند   كه در اين فصل مشخص مي     
نـشر مطالـب الحـادي و مخـالف مـوازين           «اند، از جمله      موميمطبوعات، اين موراد نه گانه، مصداق اخالل به مباني اسالم و حقوق ع            
اشاعه فحـشاء و منكـرات و انتـشار عكـسها و تـصاوير و      «، » اسالمي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسالمي لطمه وارد كند          

 موجـود داراي عنـوان       قـانون مطبوعـات در قـوانين كيفـري         6تقريباً تمامي موارد مذكور در ماده       ... و  » مطالب خالف عفت عمومي   
در جرايمي كه حيثيت خصوصي آنهـا       ( اي مرتكب يكي از آنها شود، با شكايت شاكي خصوصي           مجرمانه خاص بوده و چنانچه نشريه     

  . گيرد در جرايم عمومي مورد تعقيق كيفري قرار مي) به عنوان مدعي العموم(يا شكايت رئيس كل دادگستري محل ) غلبه دارد
نمايد و دقت نظر در اين        ضروري مي » اخالل به مباني اسالم و حقوق عمومي      «تري در مورد تغيير       مباحث دقيق با اين حال ارائه     

زيـرا بـه رغـم تعيـين مـصاديق در      . ها از اين جهت حائز اهميت است كه نتيجه آن ممكن است تهديد حقوق شهروندان انجامد               واژه
هاي جدي و اين ابهـام        از جهت مفهومي و مصداقي دچار ابهام      » اخالل« و   »حقوق عمومي «،  »مباني اسالم «قانون، همچنان مفاهيم    

و احياناً تفاسير غير كامل از يك سو ممكن است ارزشها و مباني ديني را در معرض خطر قرار دهـد و از سـوي ديگـر ممكـن اسـت              
سد نه مطلـوب شـارع مقـدس و نـه مطـابق             جهت تضييق نمايد و اين تالي فا        آزاديها و حقوق شهروندان را مورد تهديد قرارداده، بي        

  . قانون اساسي است
   هدف -2
   كوشش در فهم نظريه اسالم و فقه اسالمي در مورد آزادي، دامنه و حدود آن-1-2
  .  باشد براي تفاهم و رفع اختالف بيشتر بصورت مستدل و مبرهن تا زمينه اي كوشش در رفع ابهامهاي قانوني-2-2
  الهي و حقوق عمومي  صيانت از ارزشهاي -3-2
  . هاي مشروع شهروندان كه مورد تاكيد اسالم و قانون اساسي است  صيانت از آزادي-4-2
   اصول و شرايط پژوهش -3

  :چند شرط الزم الرعايه است» منع اخالل به مباني اسالم يا حقوق عمومي«در فهم نظري و قانوني 
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  .ل و حقوق ملت مندرج در فصل سوم رعايت اصول كلي قانون اساسي مندرج در فصل او-1-3
ت حضرت امام و مقام معظم رهبـري         حفظ و صيانت از اسالم با توجه به مباني عميق كالمي و فقهي، آراء مشهور و نظريا                 -2-3

  ظله العالي با عنايت به عنصر زمان و مكانمد
  هنگيهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب شوراي عالي انقالب فر  رعايت سياست-3-3
  .  بقاي اصل آزادي مطبوعات كه بعنوان يكي از مصاديق بارز اصلي آزادي بيان كه مورد تاكيد قانون اساسي قرار دارد-4-3
  هاي خارج از قانون   حفظ حقوق اساسي ملت از حيث امكان مصونيت از تعرض-5-3
  ومي  امكان رسيدگي قضائي در احراز مواد اخالل به مباني اسالمي و حقوق عم-6-3
   امكان احراز مصاديق اخالل بدون تفتيش عقايد يا سانسور-7-3
  هاي مجرمانه احتمالي   حفظ مباني ديني از تعرض-8-3
   سواالت تحقيق -4

بـا مالحظـه    » ممنوعيت اخالل به مباني اسالم يا حقوق عمـومي        «هاي اساسي در پژوهش كاربردي فقهي و حقوقي           اهم پرسش 
  : يل استشرايط پيش گفته به قرار ذ

   منظور از مباني اسالم چيست؟ اركان، ضوابط، حدود و مصاديق آن چيستند؟ -1-4
معـارف  «شامل همه اعتقادات و اخالقيات و احكام فردي و اجتماعي اسالم است؟ يـا مبـاني   » معارف و اسالم«آيا به معناي عام     

ارف ضروري دين يا فقه با تشخيص صاحبنظران است؟ و يا           مع«صاحبنظران اسالمي است؟ يا مباني به معناي        » مورد انفاق و اجماع   
   صرفاً به مفهوم اصل اعتقادي؟ و احياناً احتمال ديگري مطرح است؟ منظور چيست؟

   منظور از حقوق عمومي چيست؟ -2-4
ل اسـت؟  يابد؟ اخالل عنوان قصدي است يا نه؟ طرح سوال از موارد اخال     چيست و چه زماني و چگونه تحقق مي       » اخالل «-3-4

  هاي جديد چگونه است؟  طرح برداشتها و قرائت
 اسالم و فقه اسالمي در باب آزادي بيان و قلمرو و مرزهاي آن چه ديدگاهي دارد؟ پاسخ به اين پرسش بنيادين در پاسـخ                         -4-4

يدگاه بنيادين در بـاب حـد و        واژه به كار رفته در متون ديني نيست و تفسير آن تابع د            » مباني«زيرا واژه   . هاي آينده دارد    به پرسش 
  . دست يازيد» اخالل«و » مباني و حقوق اسالمي«توان به تفسير  آزادي است و پس از تعيين آن مي

 در موارد شبهه، يعني در مواردي كه ترديد در وقوع اخالل به مباني اسالم وجود دارد، تكليف چيـست؟ در مـوارد شـبهه                         -5-4
  مفهومي و مصداقي چه بايد كرد؟ 

و » قبح تخصيص اكثـر   « اصل را بر آزادي مطبوعات نهاده است و با عنايت به ضابطه كلي                 با توجه به اينكه قانون اساسي،      -6-4
توان دامه منع اخالل به مباني اسالم را تبييين كرد كه موجـب اسـتهجان                 نظر به استثنائي بودن حدود آزادي مطبوعات، چگونه مي        

  اصل آزادي مطبوعا نشود؟
  ت  ضرور-5

 از فقهي و حقوقي بايد مستند به مدارك علمي و كتب معتبري كه در خصوص موضوع وجود دارد بوده و به هـر         ها  كليه پژوهش 



500 

بايـد در     همچنين كليه پژوهشها مـي    . ها باشد   بايست يكي از مدارك هر يك از پژوهش         مي» قانون اساسي جمهوري اسالمي   «ترتيب  
هـاي   هاي علمـي پـژوهش   رعايت كليه اسلوب. ه خود را با قانون اساسي تحليل و اثبات كنند   تمامي موارد سازگاري نظرات اعالم شد     

  . گردد ضروري است؟ نتايج اين تحقيق به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه مي
 شوراي فرهنگ عمـومي مـورخ   315 ي در جلسه بند براي پيشنهاد انجام تحقيق توسط مراكز پژوهش      17 محور و    5اين متن در    

  .  مورد بررسي و تصويب قرار گرفت 22/2/78
  

  مباني و حدود آزادي بيان در مطبوعات و ديدگاه فقه و حقوق
  ) 1/10/1378مصوب (

  مقدمه 
انسان بايد آزاد باشد تا فكر كنـد و خـود بـا             . رشد فكري بشر و بلوغ عقل او مستلزم آزادي وي در انديشيدن، بيان و رفتار است               

 بيابد هر چند كه در اين مسير همچون كبوتري كه تازه پرواز را فرا مي گيرد، گاه سـقوط كنـد و راه خطـا                          چراغ عقل خويش راه را    
  . بپيمايد

چرا كه آزادي بدون قيد و شرط چيزي جز هـرج و مـرج و سـلب آزادي                  . ولي بي شك، اين آزادي در ذات خويش محدود است         
  . ديگران نيست

هاي افراد را با يكديگر جمع كرد تا امنيت جامعـه و   توان آزادي  چيست و چگونه مياكنون پرسش آن است كه حدود اين آزادي      
  . دار نگردد حقوق شهرورندان خدشه

. دارد  پژوهش حاضر در مقام پاسخ به اين پرسش؟ به صورتي كاربردي فراهم آمده و دامنه و حدود آزادي مطبوعات را بيان مـي                      
 مباني فقهي آزادي بيان و محـدوديت آن، سـپس حـدود آزادي بيـان در فقـه و قـانون           ابتدا  اين پژوهش در سه بخش تنظيم شده،      

  . دهد اساسي و سرانجام، شيوه نظارت بر مطبوعات را مورد بررسي قرار مي
  .مباني فقهي آزادي بيان و محدوديت آن -1

 نـه تهـا     1بر منطق و برهـان تكيـه دارد       هاي عقيدتي خويش را بر پايه فكر و عقل بنا نهاده و همواره                دين مبين اسالم كه بنيان      
   2ها فراخوانده است  براي اظهار انديشه، مانعي ايجاد نكرده بلكه از همان ابتدا، مخالفان خويش را به هماوردي و رويارويي انديشه

هـاي عقـل      جينههاي خرافات و اباطيل را از فكر آدميان برگرفته و گن            اسالم در تعليمات خويش، همواره كوشيده است تا زنجيره        
  . آنان را احيا نمايد

در اسالم از يك سو اصل بر اباحه قرار داده شده و در متون اسالمي و سيره اسالمي و سيره پيشوايان بـه ويـژه بـر آزادي بيـان                              
يـه  تاكيد شده و از سوي ديگر، به سال ديگر نظامهاي حقوقي، آزادي مزبور محدود به ضوابطي شده است همـان طـور كـه در اعالم                 

هاي ديگران و مقتضيات صـحيح اخالقـي و نظـم عمـومي              جهاني حقوق بشر نيز آزاديهاي هر فرد محدود به مراعات حقوق و آزادي            

                                                           
   »الباديابتعثه بالنور المضيي و البرهان الجلي و المنهاج «؛ 161البالغه ، خ نهج» يا ايها الناس قد جائكم برهان من ربكم «4/174 قرآن كريم،  1
   28/49، »هو اهدي منهما اتبعه ان كنتم صادقين... قل فاتو بكتاب من عندا« 27/64؛ 21/24، 2/111قرآن كريم » قل هاتوا برهانك ان كنتم صادقين  « 2
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  1رفاه همگاني، دانسته شده است 
  .در اين بخش بر آنيم تا ابتدا آزادي بيان و سپس محدوديتهاي آن را از ديدگاه فقه شيعه مورد برسي قرار دهيم

  زادي بيانمباني فقهي آ -1-1
دستورات اسالمي همچون امر به معروف و نهي از منكر، قيام در برابر بدعتها، خيرخواهي براي رهبران مسلمين، لـزوم حقيقـت                      

هايي روشن از وجود آزادي بيان در قلمرو حكومت اسالمي است، چـرا كـه انجـام ايـن                     طلبي و غير اينها همگي نشانه       خواهي و حق    
  . ن ميسر نخواهد بوددستورات بدون آزادي بيا

  . استناد كرد) ع(توان براي آزادي بيان بويژه به اصل اباحه، روايات خاص و سيره معصومين  با اين حال مي
 از ديدگاه اسالم، اصل اولي در هر عملي، اباحه و جواز انجام آن است تا زماني كه دليلي بر خالفـش اقامـه                        - اصل اباحه  -1-1-1
  : كنيم توان به آيات و رواياتي استدالل نمود كه از ميان آنها به موارد زير بسنده مي  ميبراي اثبات اين اصل. شود

   هو الذي خلق لكم ما في االرض جميعاً –الف 
   يا ايها الناس كلو مما في االرض حالال طيبا-ب

  بنابراين احتمال كه مراد از اكل، هر گونه تصرفي باشد فقط خوردن
   فيه نهي  كل شيء مطلق حتي يرد–ج 
  كل شيء فيه حالل و حرام فهو لك حالل ابداً حتي تعرف الحرام منه :  فرمود )ع( بن سنان از امام صادق … صحيحه عبدا-د

كل شيء هو لك حالل حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعـه مـن قبـل                : كه فرمود ) ع( موثقه مسعده بين صدقه از امام صادق         -هـ  
  نفسك   

  :دارد كه عقل و نقل بر اعتبار اصل اباحه اتفاق دارند ه نامدار اماميه به صراحت ابراز ميمرحوم صاحب جواهر فقي
  ومن المعلوم المقرر في االصول ان العقل و الشرع تطابقا علي االباحه ا الحل في تناول كل مالم يعلم حرمته من الشرع « 

وسـط روز، آشـكار و ظـاهر دانـسته و آن را سـيره تمـام                  در   ديشـي تبار اصل الباحه را همچـون خور       و مرحوم كاشف الغطاء اع    
ان «. كند اصل اباحه را جـزء ديـن اماميـه دانـسته اسـت               شمارد و از مرحوم صدوق نقل مي        مسلمانان بلكه همه پيرو اديان الهي مي      

عليه تصرف في حق بشر معـا        عليه ضرر و لم يشتمل       بعه فضال عن مطلق الجواز فيما لم يترتب       اصاله االباحه و الخلو عن االحكام االر      
  .ذلت عليه االخبار و ظهر ظهور الشمس في رابعه النهار و عده الصذوق من دين االماميه

  »وفي جري سيره المسلمين بل جميع الملبين علي عدم التوقف في هيات قيامهم و قعودهم
 و نـشر   از جمله اين كارها بيـان مطالـب  .قامه شودبنابراين از نظر اسالم ، اصوالً هر كاري جايز است مگر آن كه دليل بازدارنده ا        

  . عقايد است كه در غير مواردي كه خواهد آمد مشمول اصل ياد شده قرار گيرد
گاه اسالمي با آزادي از ديدگاه مكاتب ديگر يك فرق جوهري دارد و آن ايـن اسـت كـه آزادي           البته واضح است كه آزادي از ديد      

تر و قوي تر باشد آزادتـر خواهـد بـود، در حـال يكـه                  وند راسخ  هر كه در عبوديت خدا     است و لذا  اسالمي، آزادي از عبوديت غير خد     
آزادي از منظر مكاتيب غير الهي، بدين معني نيست بنابراين ما هيچگاه در صدد آن نيستيم كه با آوردن اين ادله اثبات كنيم اسالم           

                                                           
  29 اعالميه جهاني حقوق بشر ماده  1
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  . شناسد گويند به رسميت مي  همان آزادي را كه آنان مي دقيقاًساله آزادي هم عقيده است ونيز با مكاتب ديگر در خصوص م
بر آزادي در بيان آراء و عقايد و همچنـين نـصيحت خيـر خواهانـه و انتقـاد                   ) ع( در احاديث معصومين     - روايات خاص  -2-1-1

ا آنجا كـه از ديـدگاه شـرع         البته واضح است كه آزادي بيان ت      . سازنده نسبت به مسئوالن و متوليان حكومت اسامي تاكيد شده است          
در ايـن زمينـه احاديـث     . توان مطالب باطل را آزاد دانست       اعتبار دارد كه در چارچوب حق و موازين اسالمي باشد و لذا هيچگاه نمي             

  : زير قابل توجه است
» اعطانا البصيره بعد العمـي    و  ... قانه من استثقل الحق ان يقال او العدل         ... «فرمايد     نهج البالغه مي   216در خطبه   ) ع(علي  : الف

پس، از گفتن سخن حق     . تر خواهد بود    آن كه از شنيده حق و پيشنهاد عدالت احساس سنگيني كند، عمل به آن دو برايش سنگين                
و نظر دادن به عدل دريغ مورزيد كه من در نزد خود برتر از آن نيستم كه خطايي كـنم و از خطـا در كـردار خـويش نيـز احـساس                    

آري . باشـد   رم مگر آن كه خداوند در برابر خويشتن خويشم كفايت كند كه او بيش از خود من مالك قلمـرو هـستم مـي                       امنيتي ندا 
اوسـت كـه حتـي      . واقعيت جز اين نيست كه من و شما همگي بندگاني هستيم در ملك پروردگاري كه جـز او پروردگـاري نيـست                     

 بدان گونه مالكش نيستيم و هم اوسـت كـه مـا را از جـاهليتي كـه در آن                     اي در تملك دارد كه خود       بخشهايي از خود ما را به گونه      
مان عطا فرمـود مالحظـه       مان داشت و از پس كوري، بينايي       بوديم به نظامي سازنده آورد و در پي دراني گمراهي، هدايت را ارزاني            

س بر اين نكته تاكيد كرده اسـت كـه اصـل          در ابتدا به آزادي بيان در چارچوب حق و عدل اشاره فرموده و سپ             ) ع(شود كه علي      مي
  . مبنايي در اسالم، بندگي خداوند است

دهد كه آزادي بيان را براي مردم محترم شمارد تا جايي كه         در نامه معروف خود به مالك اشتر، دستور مي        ) ع(اميرالمومنين  : ب
  :هر كسي بتواند به روشني و بدون لكنت سخن خود را با حاكم در ميان گذارد

  »و يوجب لك ثواب طاعته... واجعل لذوي الحاجات منك قسماً « 
اي   شـان باشـي و در جلـسه        براي كساني كه نيازمند مراجعه بتواند، بخشي از وقت خود را آزاد بگذار كه شخصاً آماده پـذيرفتن                 

هـاي    ي مـسلح خـويش از تيـره       پس براي همان خداوندي كه تو را آفريده است فروتن باش و بـه نيروهـا                 همگاني با آنان حضوريابي،   
نظامي و انتظامي اجازه حضور مده تا سخنگوشان بي هيچ لرزش و لكنتي به روشني كامل با تو سخن بگويد كه من از رسـول خـدا                           

هيچ امتي كه در آن با صراحت و بي لكنـت، حـق نـاتوان از زورمنـد بـاز گرفتـه نـشود، از سـتم                           : فرمود  شنيدم كه بارها و بارها مي     
شـان را در سـخن گفـتن را تـاب آوري و از هـر       هـا و برخوردهـاي تنـد و نـاتواني     وانگهي بكوش كه ناآگـاهي .  نخواهد شد  پاكسازي

گيري و خشونتي نسبت به آنها مانع شو تا در برابر آن، خداوند آغوش رحمت بـه رويـت بگـشايد و مـستوجب ثـواب طاعـت                              سخت
  .خودش سازد

 بيان نظريات خيرخواهانه و انتقادات سازنده نسبت به رهبران مـسلمين وارد شـده كـه               روايات فراوان در باب نصيحت و لزوم      : ج
  . باشد الزمه الينفك آنها آزادي افراد در بيان سخن و ديدگاههاي خود مي

توضيح اينكه نصيحت در برابر غش است و هر كه درباره كسي خالص باشد و هيچ گونه نظر شخصي و اغراض را دنبـال نكنـد و                   
در نظـام ديـن رابطـه       . گويد منافع و مصالح آن فرد يا جمع رد نظر گيرد اهل نـصيحت اسـت                 كند و هر سخني كه مي       ري مي هر كا 

در . انسان و خدا، مومنان و كتاب خدا، زمامداران و مردم، همه بر نصيحت و خيرخواهي استوار است و اين امر عين دينـداري اسـت                        
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و الكتابـه و لنبيـه و الئمـه         ... ان الذين انصيحه، ان الدين انصيحه ا      «: شده است كه فرمود   روايت  ) ص(حديثي مشهور از پيامبر اكرم      
المسلمين و عامتهم، بيگمان دين نصيحت است، دين نصيحت است، دين نصيحت است براي خدا و قرآنش و پيـامبرش و پيـشواي                       

  .»مسلمانان و همگي ايشان
  : گ نهروان ايراد نمود درباره حقوق متقابل زمامدار و مردم چنين فرموداي كه كسي پس از جن در خطبه) ع(اميرالمومنين 

مرا بر شما حقي است و شما را بر من حقي است اما حق شما بـر مـن                   ! خين آمركم؛ اي مردم   .... ايها الناس ان لي عليكم حقاً       «
شما تا در نـاداني و ادب كـردن و تربيـت            عبارت است از نصيحت كردن شما، پرداختن درآمدهايتان به طور كامل، آموزش دادن به               

شما تا نيك بدانيد و اما حق من بر شما اين است كه در بيعت خود با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان خيـر خـواهي و يـادآوري     
  »كنيد و چون شما را بخوانم اجابت نمائيد و چون فرمانتان دهم اطاعت كنيد

خنان خير خواهانه نسبت به رهبران و مسئوالن نظام اسالمي است همان چيزي كه در               بدين ترتيب يكي از حقوق مردم بيان س       
 به يك شخص عادي بايد امـوري را         ون شك همان طور كه در انتقاد نسبت       البته بد . شود  تعبير مي » انتقاد سازنده «زمان ما از آن به      

 در انتقاد به مسئولين و خصوصاً مقام رهبـري نظـام   اي كه موجب تضعيف شخصيت وي در نظر ديگران نشود و     رعايت كرد، به گونه   
  . اسالمي نيز همان ضوابط را بايد مراعات نمود

از آن جا كه الزمه توفيق در اداره امور نصيحت پذيري و انتقاد پذيري است لذا دستور داده شده است كه نصيحت را بپـذيرت و                        
  »من اهداها اليكم و اعقلوها علي انفسكماسمعوا النيحه م«: فرمايد مي) ع(به گوش جان بگيرد علي 

  :روايات متعددي در مورد لزوم اهتمام به امور مسلمين وارد شده است مانند:  اهتمام به امور مسلمين-د
مطابق اين روايات كسي كه نسبت به امور مسلمانان بي ترديـد بـوده و دمـرود آنهـا                   » من اليهتم بامر المسلمين فليس منهم     « 

بدون شـك يكـي از شـكلهاي اهتمـام بـه امـور مـسلمين بيـان پيـشنهادها و                     . گردد  از مسلمانان واقعي محسوب نمي    اهتمام نورزد   
  . انتقادهاي سازنده است

توان به داليل ديگري نيز براي اثبات آزادي بيان از ديدگاه اسالم استناد نمـود كـه بـه دليـل اختـصار در                  عالوه بر ادله فوق، مي    
  . شود اكتفا مينوشتار به موارد باال 

توان نتيجه گرفت كه در اسالم، اصل بر آزادي انديشه و بيان است مگر در مواردي كه دليل مخـصوص يـا                        از آنچه گفته شد مي    
 از بنيادهـاي ارزشـي حكومـت اسـالمي را            اسالمي ايران نيز يكـي     بر همين مبنا قانون اساسي جمهوري     . مقيدي وجود داشته باشد   

  . رارداده و اصول متعددي از آن قانون را به اين مهم اختصاص داده استآزادي انديشه و بيان ق
گردد؛ چرا كه آزادي بدون قيد و شرط، موجب هرج و مـرج و                آزادي، گوهري است كه رهايي و مطلق بودن، موجب زوال آن مي           

ت و عقل يا ديـن مبـين حـدود    بدين ترتيب، آزادي اجتماعي در ذات خويش محدود اس     . سلب آزادي ديگران و امنيت اجتماع است      
  . آن هستند

در اين مبحث به بررسي محدود بودن آزادي بيان پرداخته، ابتدا مبناي تحليلي و سپس مباني فقهي آن را مـودر مطالعـه قـرار                         
  .دهيم مي
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  مبناي تحليلي 
اسـت، بـدين معنـي كـه اگـر          در پذيرش آن براي انسان اتقاق نظر دارند حق دفاع مشروع            ) عقال(يكي از حقوقي كه خردمندان      

خطري جان، مال يا آبروي يك شخص يا بستگان نزديك او را تهديد كند وي مجـاز اسـت كـه بـراي دفـع خطـر مزبـور از وسـايل                            
  . متناسب با آن استفاده كند

باشـد، چـرا     رسد كه حق دفاع مشروع بر مبناي پذيرش حق زندگي براي افراد بشر استوار بوده و يكي از فروع آن مي                      به نظر مي  
  : كه 

رود زيـرا همـه حقـوق،     حق زندگي يكي از حقوق فطري و طبيعي انسان است و پايه و اساس تمام حقوق انساني به شمار مـي                    «
  » .استوار و بسته به وجود خود شخص است و بدون او مفهومي ندارد

  : در بند الف ماده دوم اعالميه اسالمي حقوق بشر آمده است
لهي و حقي است كه براي هر انساني تضمين شده است و بر همه افراد و جوامع و حكومتها واجب است                     زندگي موهبتي است ا   «

كه از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي كنند و جايز نيـست كـه كـشتن هـيچ كـس بـدون مجـوز                               
  »شرعي

رسد كـه ديـدگاه عقـال حـق دفـاع             به نظر مي  . روع است حمايت از حق زندگي كه در ماده فوق مطرح شده همان حق دفاع مش             
هاي حقيقي اختصاص نداشته، بله از بـراي شخـصيتهاي حقـوقي همچـون دولتهـا و حكومتهـا نيـز ثابـت                         مشروع افراد و شخصيت   

ي چون اصل حياتـشان غيـر مـشروع اسـت لـذا داراي حـق دفـاع مـشروع نيـز                      بديهي است كه حكومتهاي استبداد    البته  . باشد  مي
 مشرده شود، اين حق را دارد كه در مقابل خطراتي كـه وجـودش يـا يكـي از مـصالح و                       ي هر حكومتي كه از نظر عقال      باشند ول   ينم

  . منافع مشروعش را تهديد كند با استفاده از وسيله مناسب به دفاع بپردازد
ظـامي و انتظـامي و دفـاع از مرزهـا و            توان به جواز عقالئي تشكيل نيروهـاي ن         از شواهد پذيرش اين اصل در نزد خردمندان مي        

مجازات متخلفين در تمامي كشورها اشاره نمود به عبارت ديگر هيچگاه هـيچ عـاقلي يـك حكومـت مـشروع را بـه دليـل تـشكيل                            
دهد و ظاهراً به دليل پـذيرش         نيروهاي نظامي و انتظامي و اطالعاتي و مجازات متخلفين و مجرمي مورد سرزنش و مذمت قرار نمي                

الملل به عنوان دو اصل عرفـي مـورد            اصل دفاع مشروع براي حكومتها است كه اصل عمل متقابل و مقابله به مثل حقوق بين                همين
  . قبول كشورهاي مختلف قرار گرفته است

توان نتيجه گرفت كه اگر حكومت مشروعي بر مباني فكري و عقيدتي خاصي استوار باشد، از ديدگاه عقال اين                     بر اين اساس، مي   
حق را خواهد داشت از هر گونه اخالل و ايجاد تزلزل در آن مباني جلوگيري كند، زيرا سست شدن آن مباني در اذهان عامه مساوي     

  .با سست شدن حكومت مبتني بر آنهاست
به ديگر سخن، همانطور كه يك حكومت مشروع از نظر عقال حق دارد از تجاوز نظامي به مرزهاي جغرافيايي خويش جلـوگيري                      

هايي كه بر انها استوار است جلوگيري  كند و از اين جهت مورد مذمت خردمندان نيست، همچنين حق دارد از تجاوز به مباني و پايه  
تنها تفـاوتي كـه هـست، مبـاني و اصـول            . كرده و از آنها دفاع نمايد و بدون شك از اين جهت مورد مذمت عقال قرار نخواهد گرفت                 

سوم مباني نظـامي  رت كه در يك كشور، مباني عقيدتي و در كشور ديگر مباني اقتصادي و در كشور زيربنايي يك نظام حكومتي اس    
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  . و مانند اينهاست
باشـد و اال خـالي از         داشته و در مقابل مخالفين حكومت اسالمي قابل طرح مـي          » جدل احسن «البته اين استدالل، بيشتر جنبه      

  . نقد نيست
  ي بيان  مباني فقهي محدود بودن آزاد-2-1
در متون اسالمي،   . است» نهي از منكر  «از دستوراتي كه مورد تاكيد فراوان اسالمي قرار گرفته مساله           :  ادله نهي ازمنكر   -1-2-1

اي بـزرگ قلمـداد شـده         ، از ويژگيهاي امت اسـالمي و فرضـيه        )ص(هاي رسول گرامي      نهي از منكر همچون امر به معروف، از برنامه        
  . است

 نهي از منكر است و بر حكومت اسالمي است كه از باب» منكر« به مباني اسالمي و حقوق عمومي از مصاديق بدون شك، اخالل
  .  از انتشار مقاالت و مطالب مخل به مباني اسالم و حقوق عموي جلوگيري نمايد1»هامور حسبي«و همچنين 

باشـد و     زد بسياري از فقيهـان شـيعه حـرام مـي          ن» اللكتب ض « نگهداري و انتشار     -تب ضالل  ادله ممنوعيت انتشار ك    -2-2-1
 سـاختن مـدرم گرآمـده و    اي كه به هدف گمراه كتاب يا نوشتههر نوع » اللكتب ض«مقصود از  . اند    اجماع كرده برخي بر آن ادعاي     

هجو، استهزا و مشتمل بر ضاللت،  »جرائد«الل،  اند كه كتب ض     ان معاصر تصريح كرده   فقيه. موجب گمراهي در اعتقادات با فروع شود      
  . گردد ناسزاگويي به مسلمانان را نيز شامل مي

توان ترديد كرد كه اگر نگهداري كتب         اند ولي در اين نمي      الل، ترديد كرده  از دالئل اقامه بر حرمت حفظ كتب ض       البته در برخي    
بيه كه قبالً مورد اشاره قرار گرفـت،        ضالل در ميان عموم مردم، موجب فساد و ايجاد تزلزل در عقايد باشد، حكومت از باب امور حس                 

  . مجاز بلكه مكلف خواهد بود، از آنها جلوگيري بعمل آورد
نكته قابل توجهي كه بايد مجدداً بر آن تاكيد نمود اين است كه بين كتب ضالل و مطبوعات ضالل چنان كه برخـي از فقهـاي                          

دو در مالك اصلي كه ايجاد گمراهي و ضـاللت باشـد، بلـي انتـشار                اند، فرق ماهوري وجود ندارد چرا كه هر           معاصر نيز تصريح كرده   
مطبوعات از حيث كمي و كيفي با انتشار كتاب فرق دارد و خوانندگان مطبوعات نيز بسيار بيشتر از خوانندگان كتاب هستند و لـذا                        

ح است كه هيچيك از اين امور شكلي در مقابله با مطبوعات ضالل بايد سياستهاي مناسب با اين ويژگيها را در پيش گرفت ولي واض        
 تغييري ايجاد نكرده  و آنها را از تحت حكم كلي كتب ضالل بيـرون                 در ماهيت آنها كه همان ماهيت ايجاد ضاللت و گمراهي است،          

  .آورد بنابراين نبايد مطبوعات ضالل را موضوع مستحدثي دانست نمي
  حدود آزادي بيان در فقه و قانون -2

ين حدود آزادي بيان از ديدگاه فقه و حقوق كنوني پرداخته و به سواالت موجود در اين زمينـه بـه اختـصار         در اين بخش به تبي    
  . پاسخ خواهيم داد

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبـاني             «: گويد   قانون اساسي كه مي    24اصل    مبناي پژوهش حاضر،  

                                                           
و در عين حال بر عهده شخص معيني قرار داده نشده و انجام آنها متوقف بر ترافع قـضائي  باشد،   امور حسبيه اموري هستند كه شارع اسالم، راضي به ترك و تعطيل آنها نمي 1

با تشكيل حكومت اسالمي كـه در راس آن ولـي فقـه قـرار دارد يكـي از وظـايف حكومـت،                       . فقيهان شيعه معتقدند اقامه امور حسبي بر عهده فقيه جامع الشرايط است           . نيست
  . باشد رسيدگي به امور حسبيه مي
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از ايـن   . به ميان آمده اسـت    » حقوق عمومي «و  » مباني اسالم «،  »اخالل«در اين اصل، سخن از      . » ....اسالمي يا حقوق عمومي باشد    
  . دهيم ها اختصاص مي رو بخش سوم دوم را به تبيين دقيق اين واژه

   قانون اساسي24در اصل » حقوق عمومي«و » مباني اسالمي« مفهوم -1-2
از ايـن رو، بايـستي بـه دقـت ايـن دو اصـطالح را       . رود في به كار مينيز به معاني مختل» حقوق عمومي«پوشيده نيست كه واژه  

  . تبيين نمود
بنيـان و اسـاس،       پايـه، » مابني عليه الشيء  «است كه معناي    » مبني« واژه مباني، جمع     -» مباني اسالم « تبيين مفهوم    -1-1-2

للي در آنها ايجاد شود، موجب تزلزل و اضطراب در اسـالم            اي كه اگر خ      بر آنها بنا نهاده شده به گونه        بنابراين مقصود از مباني اسالم،    
  . خواهد گرديد

رسـد كـه در ايـن     به نظـر مـي  . گردد  هاي اسالم دقيقاً بر كدام دسته از معارف اسالمي منطبق مي            سوال اصلي اينجاست كه پايه    
  : مورد سه احتمال قابل طرح است

ون اعتقاد به توحيد، عدل، نبوت، امامت، و معاد در اين احتمـال، اعتقـاد                مراد از مباني اسالم، فقط اعتقادات اسالمي همچ        -الف
  . در مقابل احكام قرارداد و مقصود از آن اموري است كه با قلب انسان ارتباط دارد نه با اعمال او

نيـز بـه نـام احكـام      منظور از مباني اسالم، اعتقادات و احكام اسالمي است يعني عالوه بر اصول عقايد اسالمي، امور ديگري           -ب
مانند حكم قصاص حدود ارث، ديات و       . اسالمي وجود دارند كه ايجاد خلل در انها منجر به تزلزل و اضطراب در اسالم خواهد گرديد                

  .نظاير اينها
در حالي كه بـدون شـك انكـار احكـامي     . زيرا اصالً نظري به احكام اسالمي ندارد   . رسد كه احتمال اول صحيح نيست       به نظر مي  
روزه، حج، خمس، زكات، قصاص، ارث و ديات باعث وارد شدن خلل و اضطراب به اصـل ديـن خواهـد شـد، ولـي آيـا                             همچون نماز، 

تمامي احكام شرعي از همين قبيل هستند؟ بعنوان مثال اگر كسي وجوب خمس در ارباب مكاسب را انكار نمايد يا زكات را به جاي         
هاي اسالم را انكار نموده به        راي حدود را در مزان غيبت جايز نشمرد، آيا يكي از مباني و پايه              چيز در تمام اشياء واجب بداند يا اج        9

  اي كه باعث ايجاد تزلزل در خود اسالم شده است؟  گونه
رسد كه بايد بين دو دسته از احكام فرق گذارد كه عبارتند از احكام ضروري و غير ضروري، چه ايـن كـه بـسياري از                            به نظر مي  

باشند و هيچيك از فقها انكار يكي از آنها را باعث تزلـزل و اضـطراب در                   م شرعي هستند كه درميان فقها مورد اختالف نظر مي         احكا
قرار دارد كه انكار    » احكام ضروري «شود و در مقابل آنها      تعبير مي » غير ضروري «دانند، از چنين احكامي به احكام         اصل اسالمي نمي  

  . گردد اسالم تلقي مي انكار اصل آنها به منزله
گـردد و ظـاهراً همـان     را نيـز شـامل مـي   » اخالقيات«شود بلكه     عالوه بر اين معارف اسالمي، تنها از عقايد و احكام تشكيل نمي           

توان ايـن تقـسيم    توان از احكام ضروري و غير ضروري نام برد در محدوده عقايد و اخالقيات نيز مي طوري كه در محدوده احكام مي   
  . ي دانست چرا كه مالك ضروري بودن يك معرفت ديني آن است كه جزء جدائي ناپذير دين باشدرا جار

بـدون شـك   . به عبارت ديگر دين اسالم مجموعه از معارف به هم پيوسته و هدفدار در سه زمينه عقايد، احكام و اخالقيات است   
گـردد،    ي از اجزاء مانع تحقق هـدف نهـايي مجموعـه مـي            شود فقدان يك    در يك مجموعه هماهنگ هدفدار كه آن به نظام تعبير مي          



507 

و اين همان بيـاني  1بدين ترتيب انكار هر جزء از اين مجموعه كه جزء بودن ان مسلم باشد منجر به تزلزل اصل مجموعه خواهد شد  
  :است كه در تعريف مبني آورديم، بر اين اساس بايد احتمال سوم را ارائه داد كه مطابق آن

  .  مباني اسالم، تمامي معارف ضروري اسالم اعم از عقايد، احكام و اخالقيات استمنظور از: ج
» مبـاني اسـالم   « اكنون بايد ديد كه با توجه به اختالف مذاهب اسالمي در تبيين معارف اسـالمي معيـار در تـشخيص                    -2-1-1

  چيست؟
ذاهب است و يا معارف از ديـدگاه مـذهبي خـاص         به عبارت ديگر آيا منظور از معارف اسالمي، صرفاً قدر مشترك ميان تمامي م             

  مورد نظر باشد؟ 
دين رسمي ايران، اسالم و مذهب جعفري اثني عشري اسـت و ايـن    «دهد؟     قانون اساسي به اين سوال چنين پاسخ مي        12اصل  

  ».اصل الي االبد غير قابل تغيير است
 عقايد و احكام و اخالقيات اسالمي را بر اساس مـذهب            بنابراين معيار تشخيص مباني اسالم، مذهب جعفري اثني عشري است و          

به ديگر سخن مالك تشخيص مباني است مطابق قانون اساسـي ايـران، معـارف ضـروري مـذهب                   . ياد شده بايد مورد توجه قرار داد      
  . جعفري اثني عشري است

ويش محدوديتي داشـته باشـند؛     البته اين سخن بدان معني نيست كه صاحبان ديگر مذاهب اسالمي در عمل بر طبق مذهب خ                
داراي احترام كامـل      ب ديگر اسالمي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي،          همذا«: افزايد  چه اينكه اصل دوازدهم در ادامه مي      

باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشـان آزادنـد و در تعلـيم و تربيـت دينـي و احـوال شخـصيه            مي
  .»و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند) ازدواج و طالق، ارث و وصيت(

اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب، اكثريت داشته            در هر منطقه  « : اصل فوق از اين حد نيز فراتر رفته و تصريح نموده است كه            
در اينجا تـذكر    » با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب     باشند مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود              

  : رسد چند نكته الزم به نظر مي
  انكار ضروري و اخالل به ضروري ) الف

 قانون اساسي ارائه شد منظور از مباني اسالم،عقايد، احكام و اخالقيات ضروري اسالم بـر اسـاس                  24مطابق تفسيري كه از اصل      
 نشريات و مطبوعـات  24ارت ديگر معارف ضروي مذهب شيعه، بدين ترتيب بر طبق اصل            مذهب شيعه اثني عشري است و يا به عب        

البته به زودي خواهيم گفت كه مقصود از خلل به مبـاني         . در بيان مطالبي كه به ضروريات مذهب شيعه خلل وارد آورد، آزادنيستند           
باشد و در نتيجـه       آن مباني به هيچ وجه خلل پذير نمي       اسالم، ايجاد تضعيف در اعتقاد مردم نسبت به آن مباني است، چرا كه خود               

 اين خواهد بود كه نشريات و مطبوعات، در بيان مطالبي كه باعث اعتقاد مردم نسبت بـه ضـروريات مـذهب شـيعه                        24معناي اصل   
  . باشد گردد، مجاز نمي

ضـروري مـذهب را خواهـد داشـت؟ بايـد           اي به چنين كاري اقدام كرد آيا حكم منكر ضروي دين يـا                حال اگر روزنامه يا نشريه    

                                                           
» نومن ببعض و نكفـر بـبعض  «: گفتند  به همين دليل است كه در قرآن كريم به شدت با برخورد تبعيض گرايانه نسبت به اسالم مقابله شده و شعار بعضي از مشركين كه مي 1

  . شديداً مورد انكار قرار گرفته است
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  : بگوئيم كه
تـوان گفـت بيـان هـر      توان گفت هر اخاللي، انكار است اگر چه مي اوالً، اخالل الزاماً به معناي انكار نيست و به عبارت ديگر نمي          

در اعتقاد نـسبت    شود چرا كه مقصود از اخالل، هر عملي است كه موجب ايجاد خلل و شكاف يا تضعيف                    انكاري اخالق محسوب مي   
  . به مباني اسالم گردد اگر چه نشان دهنده اعتقاد واقعي نويسنده يا انكار يكي از ضروريات نباشد

شود يا فقـط      اين نكته از نظر فقهي محل بحث است كه آيا انكار ضروري دين و مذهب در هر حال موجب كفر و ارتداد مي                        ثانياً،
بر طبق نظريه   . بسياري از فقها، معاصر نظريه دوم را قبول دارند        . يا توحيد يا رسالت برگردد    زماني چنين اثري دارد كه انكار الوهيت        

چـه بـسا در   ان به كفر او حكم كرد زيـرا  تو به صرف اينكه شخصي مطلبي را منتشر كند كه موجب اخالل به مباني اسالم باشد نمي             
  . عين حال معترف به الوهيت و توحيد و رسالت نيز باشد

باشد آن اسـت كـه بـه نظـر      ثالثاً، شرط ديگري كه به نظر بعضي از فقها براي تحقق كفر و ارتداد در اثر انكار ضروري، معتبر مي      
باشد آن است كه شخص منكر، به ضروري بـودن آنچـه انكـار                بعضي از فقها براي تحقق كفر و ارتداد در اثر انكار ضروري، معتبر مي             

 نتيجه اگر شخصي اصل ضروري بودن يك موضوع را قبول نداشته باشد و آن را انكـار كنـد، حكـم بـه           در. كند علم داشته باشد       مي
  . شود كفر او نمي

خالصه آنكه چيزي كه ما درصدد بيان آن هستيم ممنوعيت بيان مطلبي است كه موجب اخالل به ضروري مذهب شيعه باشـد                      
ر است و اصوالً بـين ايـن دو مطلـب تفـاوت زيـاددي وجـود دارد هيچگـاه                    نه اثبات اين نكته كه اخالل به مباني اسالمي موجب كف          

  . كفر اخالل كننده را نتيجه گرفت توان از طرف ممنوعيت اخالل، نمي
  ضروري دين و ضروري مذهب ) ب

ه مـذهب    قانون اساسي به كار رفته، ضروريات اسالم بنا بـر ديـدگا            24چنانكه پيش از اين گفته شد از مباني اسالم كه در اصل             
اكنون سوال اين است آيا ضروري دين و ضروري         . باشد  شيعه اثني عشري است كه به عبارت ديگر همان ضروريات مذهب شيعه مي            

باشند؟ پاسخ اين سوال منفي است چرا كه مشهور در ميان فقهاي شيعه ايـن اسـت كـه     مذهب از ديدگاه فقهاء داراي يك حكم مي       
در حالي كه ضـروري اسـت ديـن را موجـب كفـر              (شود    ، موجب كفر و ارتداد نمي     )ع(مامت ائمه انكار ضروري مذهب همچون انكار ا     

البته صاحب حدائق در اين خصوص قائل به ارتداد منكر ضروي مذهب و صاحب جواهر نيز در كتاب الحدود تفـصيل داده                 ) دانند  مي
ولـي مـسلمان غيـر شـيعي بـا چنـين       .شود  مرتد مي  و قائل شده است كه هر گاه مسلمان شيعي، ضروري مذهب شيعه را انكار كند              

  .گردد انكاري مرتد نمي
   چگونگي تشخيص ضروري و فرق آن با اجماعي-ج

گفتيم ضروري است كه جزء الينفك و جدائي ناپذير دين باشد ولي تشخيص ضروري بودن يك مساله با چه كـسي اسـت؟ آيـا                       
مـاعي  تند؟ در اين صورت ممكن است آنان امور زيادي همچون موارد اج           باش   مي  مرجع تشخيص اين امر فقط صاحب نظران و فقهاء        

بـديهي اسـت كـه در ايـن         . شـود   را جزء الينفك دين بدانند در حالي كه به نظر عموم مسلمانان جزء جدايي ناپذير دين تلقي نمـي                  
اه منجـر بـه اخـالل در اصـل اسـالم و             هيچگـ ) شمارند  كه عامه مسلمانان آنها را جزء دين نمي       (صورت ايجاد اخالل در اينگونه امور       

 قانون اساسي درصدد    24گردد و به عبارت ديگر نتيجه فاسدي كه قانونگذار با تصويب اصل               تضعيف اعتقاد مردم نسبت به دين نمي      
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  . شود برطرف كردن ان بوده است، در ين صورت اصالً متحقق نمي
يف عقايد عامه مردم گردد و واضح است اين مالك فقـط در  به ديگر سخن ضروري آن چيزي است كه اخالل به آن موجب تضع      

بر همين اساس بعضي . اموري تحقق دارد كه از ديدگاه عموم مسلمانان جزء الينفك دين شناخته شده باشد نه تنها از ديدگاه فقهاء    
انه ال يحتاج اثبات انه من الـدين الـي          ما ثبت انه من الدين ضروره والمرداد بثبوته من الدين           «: اند   در تعريف ضروري نوشته     از فقهاء 

نظر و استدالل بل يعرف كونه من الدين كل احد اال ان يكون جديد االسالم بحيث ال علم و ال اطالع له علي احكام االسالم و ال علي                    
  »عقائده او عاش في بلد بعيد عن بالد االسالم و ال تردد؟ له الي بالد المسلمين و ال معاشره له معهم

محقـق اردبيلـي    . اند كه اجماعي با ضروري، فرق دارد و مجموع عليه غير از ضروري است                از فقهاء اماميه نيز تصريح كرده      برخي
ان المدار في حصول االرتداد هر حصول العلم ثم االنكار و هذا انما يتحقق غالبـاً فـاي الـضروريات امـا ال                       «: در اين مورد نوشته است    

  » لمدار انكار الضروري فالمجمع عليه مالم يكن ضرورياً لم يوثرجماعيات فال و لذلك جعلوا ا
شهيد ثاني نيز در شرح لعمه با تائيد همين سخن، دليل آن را مخفي بودن بـسياري از مـسائيل اجمـاعي بـراي عمـومي مـردم           

  . دانسته است
  اخالقيات، اجزاء الينفك دين اسالم )د

باشند همچون لزوم صدق و راستي و حرمت سـوءظن،   راي ضمانت اجراي حقوقي نميمنظور ما اخالقيات، امور است كه الزاماً دا  
البته راجع به هر يك از اين امور در فقه اسالم حكمي وجـود دارد و از ايـن نظـر هيچيـك از اخالقيـات خـارج از دايـره فقـه قـرار                                   

كنند، بايد اخالقيـات را در   و اخالق تقسيم ميبندي هاي رايج كه مسائل فقهي را به دو دسته حقوق     گيرد ولي بر حسب تقسيم      نمي
  . گيرد كنار احكان ذكر نمود اگر چه احكام به معناي وسيع آن اخالقيات را نيز در بر مي

باشند چنان كه خداوند متعال در آيـه   اي از مسائل اخالقي از اجزاء جدايي ناپذير دين اسالم مي            به هر حال شكي نيست كه پاره      
امروز روزي است كه صدق راستگويان بـه        » هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم    ... قال ا «فرمايد    ر خصوص صدق مي    سوره ماهده د   119

عز و جل لم يبعث نبياً اال بصدق الحديث و اداء االمانه الي             ... ان ا « نيز روايت شده كه فرمود      ) ع(و از امام صادق     . بخشد  آنها نفع مي  
و . هـاي اصـلي او بـوده اسـت     را مبعوث نكرد مگر اينكه صدق و راستي و اداء امانت جزء برنامـه          خداوند هيچ پيامبري    » البر و الفاجر  

اي » يا ايها الذين آمنو اجتنبو كثيراً مـن الـضن ان بعـض الـضن اثـم                  «: فرمايد   مي 12همچنين خداوند متعال در سوره حجرات آيه        
بـا  (هايي از اخالقيـات اسـالمي    اينها نمونه. ها گناه است  بعضي از گمانها بپرهيزيد كه ايد از بسياري از گمان  كساني كه ايمان آورده   

از آنجائي كه اسالم يك     . باشند  هستند كه بدون شك جزء دين اسالم بوده و به اصطالح از ضروريات اسالم مي              ) احكام اخالقي اسالم  
ز اجزاء قطعي اين مجموعه، به انكـار كليـت نظـام            مجموعه در هم تنيده از عقايد و احكام و اخالقيات است، بدو شك انكار هر يك ا                

هاي اسالم را بايد اخالقيات آن بر شمرد و در نتيجه اخالل به اخالقيـات ضـروري                   اسالمي منجر خواهد شد، لذا يكي از مباني و پايه         
  .  قانون اساسي دانست24اسالم را همچون اخالل به احكام ضروري اسالم تلقي كرده و مشمول اصل 

  بطه مند بودن اظهار نظر در مورد معارف اسالمي ضا. هـ
رسد اين است كه اظهار نظر در مورد مسائل ديني و اسالمي هيچگاه نبايد از چارچوب ضـوابط                    اي كه تذكر الزم به نظر مي        نكته

ه و آزمـايش    هاي مـورد توجـ      خاصي كه براي بحث و بررسي در مورد اين مسائل در نظر گرفته شده و در طول صدها سال در حوزه                    
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قرار گرفته است خارج شود بايد توجه داشت كه نه تنها در علوم و معارف اسالمي بلكه اصوالً براي پـژوهش در هـر علـم و معرفتـي        
به زبان ساده همان طور . توان توفيق چشمگيري در تحقيق به دست آورد اي خاص خاص وجود دادر كه بدون مراعات آن، نمي        شيوه

گيرد كه بر اساس ضـوابط        شود و مقاالت علمي پزشكي فقط در صورتي مورد قبول قرار مي             بت پذيرفته نمي  كه سخن هر مدعي طبا    
علمي اين دانش بشري تدوين شده باشد، در مسائل و معارف دين نيز دقيتاً مساله از همين قبيل است بلكه اهميـت بيـشتري دارد                         

ه دقـت    است كه اصحاب مطبوعات در ايـن زمينـ         تباط دارد، پس از سزاوار    چرا كه با اعتقادات مردم و حيات روحي و معنوي آنان ار           
اي نماينـد كـه بـر         بلكه تنها اقدام به انتشار مقاله     . اي را به صرف ادعاي ديني بودن منتشر نكنند            زيادتري را اعمال نموده و هر مقاله      

  . اساس موازين اسالمي و ضوابط تحقيق در متون ديني نوشته شده باشد
مسائل ضروي دين است    «: آنكه، آنچه در مطبوعات و نشريات عمومي كشور بايد رعايت شده و حريم آنها شكسته نشود               خالصه  

و امثال آن و خواه در فروع دين و احكـام و            ) ع ( خواه در مسايل اعتقادي باشد مانند توحيد و معاد و عصمت انبياء و ائمه معصومين              
  » . و اجتماعي باشدقوانين اسالم و خواه در مسائل اخالقي

م شبيه ايـن مطلـب را در كـال        . باشد   قانون اساسي مي   24عبارت فوق متن پاسخ يكي از مراجع معاصر به سوالي در زمينه اصل              
مراد از ضالل خالف حق است از روي يقـين، چـه در اصـول              «: وان مالحظه نموده به نوشته معظم له      ت  يكي ديگر از مراجع تقليد مي     

  »اند و مسلم است نزد آنها ثبوت آن مسائل ذهب حق تشيع يا فروع قطعيه اهل حق كه شيعهدين اسالمي يا م
باشـد كـه       به كار رفته، داراي يك معنـاي خـاص مـي           24 حقوق عمومي كه در اصل       -» حقوق عمومي « تبيين مفهوم    -3-1-2

با اين شرط  . دهد  ابسته به دولت تشكيل مي    عبارت است از آن دسته از روابط حقوقي كه حداقل يك طرف آن را دولت يا نهادهاي و                 
كه نهادهاي مزبور در مقام اعمال حاكميت باشند نه اعمال تصدي مانند بـسياري از روابـط حقـوقي كـه در حقـوق اداري و حقـوق                  

ن معنـا،   زيرا در مقابل حقوق عمومي به ايـ       .  مورد نظر نيست   24ولي ظاهراً چينن معنايي در اصل       . گيرد  اساسي مورد بحث قرار مي    
حقوق خصوصي قرار دارد و در نتيجه الزمه اصل مزبور اين خواهد بود كه نشريات و مطبوعات در انتشار مطالبي كه مخل به حقوق                        

بنـابراين بايـد منظـور از حقـوق عمـومي را      . توان پـذيرفت   واضح است كه اين الزمه را نمي      . خصوصي افراد باشد، ممنوعيتي ندارند    
خواهد شد و هم حقوق خصوصي مردم را        ) به معناي اصطالحي خاص كلمه    (ت كه شامل حقوق عمومي آنان       حقوق عامه مردم دانس   

گردد مانند آزادي بيان و حق داشتن كـار و            در بر خواهد گرفت، يعني هم حقوقي را كه در برابر هيات حاكمه دارا هستند شامل مي                
به تصريح بعضي از حقوقـدانان معاصـر        . ند حق زندگي و حق ازدواج     گيرد مان   مسكن و هم حقوق فردي و خصوصي آنان را در بر مي           

 آزادي فردي و يا حقوق اساسي فرد و يـا           مند هستند، اصطالحاً حقوق و يا       بهرههايي را كه در يك جامعه افراد از آن            مجموع آزادي «
   1. نامند هاي عمومي مي حقوق عموي شهروندان و يا حقوق بشر و شهروند و يا آزادي

                                                           
   5 دكتر طباطبائي موتمني، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر ص  1

شود كه در قانون پيش بيني شده به طوري كه افراد مجاز باشند به قـصد خـود برخـي از آنهـا را تغييـر                            رود، در اين معنا، به اموري گفته مي         قابل حكم بكار مي   حق گاهي در م   
ي قدرتي است كه از طرف قانون به شخـصي  همچنين حق گاهي به معنا. رود شود در اين صورت در مقابل عين، دين، منفعت و انفاع بكار مي           گاه حق به نوعي اطالق مي     . دهند

  . گويند حق در اين معني داراي ضمانت اجرا است و ان را حق حشخصي حقوق موضوعه و حقوق مثبته نيز مي. برند در فقه بجاي همين كلمه، لفظ سلطه بكار مي. داده شود
قانون اساسي اين حقوق را در فصل سـوم تحـت عنـوان             . شود   قانون به شخصي داده مي     يعني قدرتي كه از طرف       قانون اساسي معناي سوم حق است،      24حقوق مذكور در اصل     
  . حقوق ملت آورده است

  . دهند ها را معموالً در چهار عنوان كلي مورد بحث و بررسي قرار مي اين حقوق و آزادي
  . شود كاتبات و آزادي رفت و آمد ميآزاديهاي مربوط به اعمال فردي اين آزاديها شامل امنيت، مصونيت مسكن، تعرض ناپذيري، م - 1
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  .  تبيين مفهوم و مصاديق اخالق -2-2
 قانون اساسي بكار رفته چيست؟ در اين راسـتا،  24كه در اصل » اخالل« از كلمه  مبحث سوالي اصلي آن است كه مناظر  در اين 

  . دهيم را مورد مطالعه قرار مي »قصدي بودن اخالل«ابتدا اخالل و سپس مصاديق آن را بررسي و در پايان، عنوان 
هاي بكار رفته در اصل مورد بحث داراي اصطالح خاصـي نبـوده و    نيز همچون ديگر واژه» اخالل« واژه   –م اخالل    مفهو -1-2-2

  .ن پرداختنايت به هدف قانونگذار به تفسير آبايد به معناي لغوي و عرفي آن مراجعه و با ع
وز سـستي و فـساد در آن اسـت و           مختل شدن كـار بـه معنـاي بـر         . در لغت عرب به معناي رخنه، فساد و سستي است         » خلل«

  . به معناي ايجاد رخنه، فساد و سستي است» اخالل«
 قـانون اساسـي   24گـردد مـشمول اصـل     بنابراين، انتشار مطالبي كه باعث ايجاد رخنه و زيان در مباني اسالم و حقوق عامه مي              

  . گرديده و ممنئع خواهد بود
جاد سستي در اعتقاد مردم به اين مباني و اال گذشته از آن كه اخالل در خود                 واضح است كه منظرو از اخالل به مباني اسالم، اي         

مباني بدون توجه به اعتقاد مردم به آنها معناي واضحي ندارد، اصوالً زيان رسانيدن به مباني اسالم كه يگانـه ديـن الهـي و جـاودان      
  .باشد، براي هيچ مخلوقي امكان پذير نيست مي

ل به مباني اسالم انتشار هر مطلبي كه باعث تضعيف عقايد عامه مردم يا هتـك حرمـت نـسبت بـه                      بدين ترتيب مقصود از اخال    
چنانكه مقصود از اخالل به حقوق عمومي، زيان رساندن به يكي از حقوق فردي و اجتمـاعي مـردم              . مقدسات و احكام اسالمي گردد    

  . است
 معاصر به عمل آمده است هر كاري كـه سـبب تـضعيف مبـاني                 مطابق استفتايي كه از يكي از مراجع       - مصاديق اخالل  -2-2-2

ديني با ايجاد بدبيني و شك و ترديد نسبت بدانها شود، خواه از طريق درج مقاله يا داستان يا عكـس و كاريكـاتور و يـا غيـر اينهـا،                   
  . خواهد بود» اخالل به مباني اسالم«مصداق 

  : در اين زمينه توجه به نكات زير ضروري است

                                                                                                                                                                                           
 آزادي انديشه  - 2

  : توان سخن گفت زير اين عنوان از چهار گونه آزادي مي
  آزادي عقيده و آئين: الف
  آزادي آموزش و پرورش :  ب
  آزادي اخبار و اطالعات : ج 
  آزادي نمايش : د

  گروه بندي  - 3
به هر حال دو نوع گـروه بنـدي را بايـد از     . جتماعي، صنعتي و اقتصادي شركت كنند     هاي مختلف سياسي، ا     كليه شهروندان حق دارند در گروه بندي       - 4

 : يكديگر متمايز ساخت 
  ها و امثال آن هاي موقتي مانند تجمعات، تظاهرات، سخنراني گروه بندي: الف
  هاي آشكار و پنهان  هاي دائمي مثل احزاي، سنديكاها، باشگاهها و انجمن بندي گروه: ب

  تصادي و اجتماعي آزاديهاي اق - 5
  :توان مورد بخث و بررسي قرار داد زير اين عنوان چهار مورد از آزاديها را مي

  مالكيت: الف
  آزاديهاي بازرگاني و صنعتي : ب
  آزادي كار : ج
  آزادي سنديكايي : د 



512 

 قانون اساسي، انتشار مطالبي كه اسالم را به عنوان آخرين شريعت و حياتي انكار و به جاي آن اديان ديگر                     24 مطابق اصل    )الف
كند، در سطح عموم غير مجاز و ممنوع است، ولي انتشار اين گونه مطالب صـرفاً در ميـان پيـروان اديـان يـاد                           و حياتي را تبليغ مي    

  . گردد شده، اخالل محسوب نمي
بنابراين مطالبي كه اسالم را در زمان ما . درج و انتشار مطالب مخل به مباني اسالم ممكن است صريح و يا ضعيف بوده باشد) ب

 24عتقاد به حقانيت دين مبين اسالم را سست و متزلزل سازد، مشمول اصل       ن موجود قرار داده و بطور ضمني، ا       در رديف ديگر اديا   
  . قانون اساسي خواهد بود

ابراز اين گونه مطالب در محافل علمي كه با حضور انديشمندان مسلمان صورت گرفته و امكان گفتگـوي دو جانبـه هـست،                       ) ج
چنانكه درج اين مطلب در نشريات علمي ويژه، با مخاطبين و تعبيرات و اصطالحات فنـي خـاص، اخـالل بـه ديـن                        . بالاشكال است 

  . ساب آيدشد و اعتالي انديشه ديني به حجب رتواند مو محسوب نشده بلكه به نوبه خود مي
اسـتفهام  «شود ولي اگر ايـن پرسـش بـه صـورت              طرح پرسش درباره مباني اسالم، به خود خود، اخالل به آنها محسوب نمي            ) د

 اي كه هدف، ايجاد ترديد باشد و نه رفع ابهام، مشمول اصـل يـاد شـده خواهـد      انكاريم در فضاي عمومي جامعه مطرح شود به گونه        
در غير اينصورت، پرسش در صورتي كه برخاسته از روح حقيقت جويي و مقدمه رسيدن به اعتقاد راسخ باشد، ممنوعيتي ندارد                     . بود

و انتشار اين پرسشها، چنانكه با پاسخ مقتضي همراه باشد، نه تنها باعث تضعيف عقايد مردم نيست بلكه موجـب بـاال رفـتن سـطح                          
  . ودش  بوده  به نوعي رسالت مطبوعات تلقي ميبينش آنها نسبت به مباني ديني

بنابراين، انتـشار مطالـب تـوهين       . به معناي زيان رساندن به حقوق فردي يا اجتماعي مردم است          » اخالل به حقوق عمومي   «)هـ
عفـت عمـومي،   آميز، افتراء، آبروي كسي را خدشه دار كردن و مانند اينها، زيان به حقوق فردي و انتشار مطالب يـا تـصاوير خـالف            

بندي شده و مطالبي كه موجب بر هم خوردن نظم عمومي شود، مصداق زيان به حقوق اجتماعي                   افشاي اسرار نظامي و اسناد طبقه     
  . شود تلقي مي» اخالل به حقوق عمومي«بوده و همه اينها

  .  استدر حقوق اسالمي» الضرر و الضرار« مستند اين قاعده، نظر به سوء استفاده از حق و قاعده 
منوط به وجود قـصد اخـالل    از امور قصدي است، بدين معنا كه تحقق آن،  » اخالل« آيا   -» اخالل« قصدي بودن عنوان     -3-2-2

 اخـالل محـسوب    ر سخن، اگر شخص، مطلب يا تصويري را كه ماهيتـاً ممكن است اخالل تحقق يابد؟ به ديگ  است يا بدون قصد نيز      
 آيا مشمول استثناي موجود در اصل  ه قصد خدمت به فرهنگ جامعه، در مطبوعات منتشر سازد،بدون قصد اخالل يا حتي ب شود، مي
  باشد؟   قانون اساسي مي24

 در  ومي بـوده و از طـرف ديگـر احـراز قـصد            گذار، جلوگيري از فساد و حفظ نظم عم         از آنجا كه هدف قانون    : در پاسخ بايد گفت   
چـه اينكـه    .  نـدارد    بوده و نيازي به احراز عنصر معنوي      » جرم مادي صرف  «ده يك   چينن جرمي با دشواري روبرو است، جرم ياد ش        

اگر مالك در اخالل يا عدم آن، قصد و انگيزه افراد باشد، بايد هر انساني با داشتن قصد صحيح، بتواند هر گونه مطلبي را كه در نظر                           
  .مي و نظم عمومي باشدنشر دهد، هر چند كه عرفاً مخل به مباني اسال پندارد، خويش نافع مي

يك جرم معنوي و نيازمند احراز قصد انشا باشد، در اين صورت، كـساني كـه مطـالبي را بـر      به ديگر سخن، اگر جرم مورد بحث،     
اند، مدعي خواهند شد كه هدف آنها باال بردن سطح بينش و آگاهي مردم بوده است و نه          خالف اسالم يا حقوق عمومي منتشر كرده      
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  . اخالل
چنانكه مثالً شخصي با آلت قتالـه       . شود  ديدگاه حقوق كيفري، اگر عملي ماهيتاً جرم باشد، قصد مرتكب، مفروض انگاشته مي            از  

تواند ادعا كنـد قـصد    ي است و شخص نميددر اينجا قتل عم  . ديگري را هدف قرار دهد    ) همچون اسلحه گرم كه نوعاً كشنده است      (
  . قتل نداشته است

كند كه در مجـازات تخليـف داده          بحث چنانچه ثابت شود كه مرتكب، قصد نداشته، منطق حقوقي اقتضا مي           البته در جرم مورد     
  . شده يا مسئوليت كيفري منتفي گردد، هر چند كه مسئوليت مدني منتفي نخواهد شود

  : در اينجا توجه به دو نكته ضروري است
ولي هنوز انتشار نيافته است، چنانچه مدعي العموم متوجه شده و اگر مطلب يا تصويري در يك مجله يا روزنامه چاپ شده           ) الف

  از انتشار آن جلوگيري كند آيا جرم مورد بحث تحقق يافته است؟ 
ـ توان از با    رسد در صورت مزبور، جرم مورد بحث تحقق نيافته ولي مرتكب را مي              به نظر مي   و شـروع بـه جـرم، در        » تجـري «ت  ب

  .داشته باشد مستحق مجازات دانستصورتي كه عنصر قانوني نيز وجود 
اگر در نشريه، مطلبي را به قصد اخالل به مباني اسالم و حقوق عمومي منتشر سازند، ولي از جهت عنصر مادي، اخـالل بـه               ) ب

   حساب نيايد، آيا جرم ارتكاب يافته است؟
ان آن را جرم محسوب داشـت، هـر چنـد    تو باشد و نمي مي» عقيم«يا » محال«پاسخ اينكه عمل مزيور از نظر حقوقي، يك جرم      

  .از نظر فقهي نيز استحقاق كيفر مورد بحث و اختالف است. كه قصد اخالل احراز شود
  شيوه نظارت بر مطبوعات  -3

 اصل بر آزادي بيان است، مگر در مـواردي           هايي كه در دو بخش پيشين ارائه شد اين بود كه از نظر فقهي و قانوني،                 نتيجه بحث 
  .  اسالم يا حقوق عمومي خلل وارد آوردكه به مباني

دهـيم كـه آيـا بايـد از      اكنون سخن در شيوه اجراي اين اصل در خصوص مطبوعات است و به طور عمده به اين سوال پاسخ مي     
م و ابتدا و پيش از انتشار، بر تمامي نشريات و مطبوعات نظارت كرد يا صرفاً پس از انتشار، چنانچه مطالب منتـشره مخـل بـه اسـال                  

  .توان اقدام به مجازات نمود حقوق عمومي باشد، مي
مطبوعـات و شـيوه نظـارت بـر           كنيم و در مبحـث دوم، آزادي        در مبحث نخست، اين مسأله را از ديدگاه حقوق ايران مطالعه مي           
  . اجراي آنها را از ديدگاه حقوق تطبيقي مورد مالحظه قرار خواهيم داد

يك بار مقتضاي   : شود، از چند نظر قابل بررسي است        ناميده مي » سانسور«انتشار كه امروزه     نظارت قبل از     – حقوق ايران    -1-3
 قانون اساسي بدون توجه به مذاكرات مقدماتي ان و يك بار با توجه به مذاكرات مجلس خبرگان كه تدوين كننـدگان ايـن                 24اصل  
  . گيرد ر مورد مالحظه قرار مياند و يك بار هم بر اساس مصلحتهاي اجتماعي و هدف قانون گذا قانون
  :گويد  قانون اساسي كه مي24رسد ظاهراً اصل   به نظر مي- قانون اساسي24 مفاد اصل -1-1-3
بـا وجـود نظـارت قبـل از         » نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسالم يا حقوق عمومي باشند                «

در ذيـل   » كند  تفصيل آن را قانون معين مي     «عبارت  . گردد  ق خويش هر دو صورت را شامل مي       انتشار ، ناسازگاري نداشته و به اطال      
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  . اصل نيز صرفاً اشاره به بيان مورد اخالل و تفصيل مباني اسالم و حقوق عمومي است
تفـضيل آن را    «در عبارت   » آن«نظر ديگر آن است كه اصل مورد بحث، اصوالً در مقام بيان نسبت به شيوه اجرا نيست و ضمير                    

در نتيجه قانون اساسي تفصيل موارد و شيوه اجراي نظارت بر مطبوعـات را  . ناظر به اصل و استثنا هر دو است» كند  قانون معين مي  
  .دانيم  اين نظر را بر خالف ظاهر اصل مي. به قانون عادي ارجاع داده است

 25وعـات و محـدوده اسـتثناي آن، يـك بـار در جلـسه        موضـوع آزادي مطب - تفسير اصل بر اساس مذاكرات مقدماتي    -2-1-3
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مطرح شده و به دليل اختالف نظر شديدي كه درباره متن پيشنهادي بـوده و بحـث بـه نتيجـه                          

   . مطرح شده و اصل به صورتي كه هم اكنون موجود است مورد تصويب قرار گرفته است63بار ديگر در جلسه . نرسيده است
 به متن پيشنهادي كميسيون مربوطه وجود داشته، اجازه سانسور مطبوعـات قبـل از انتـشار    25يكي از اعتراضاتي كه در جلسه    

  . آنها به دولت است
 جهت  هاي گروهي در    بيان و نشر افكار و مطالب از طريق سينما، تئاتر، نوار و رسانه            «:  چينن است  25متن پيشنهادي در جلسه     

  »... افكار و انتقادات سازنده آزاد استجامعه و تنويرخدمت به فرهنگ 
 سانسور ممنوع اعالم شود ولي اين پيشنهاد در متن اصل نيامده و مورد تـصويب قـرار   شود كه صريحاً  پيشنهاد مي63در جلسه  

 از انتشار، هر چند علـي  شود كه نظارت قبل دكتر بهشتي چنين استفاده مي... از طرف ديگر از سخنان مرحوم شهيد آيه ا . گيرد  نمي
به نظـر ايـشان، در شـرايط فعلـي، اعمـال قهـر بـراي                . االصول مجاز است ولي در نزد افكار عمومي ايران و جهان امر نكوهيده است             

باشـد و نتيجـه بـه عكـس      كنند نه تنها سودمند نيست؛ بلكه مضر به اسـالم مـي      جلوگيري از نشرياتي كه مبارزه فكري با اسالم مي        
   .دهد مي

 قانون اساسي، نظر بر نفي نظارت قبل از         24آيد كه تدوين كنندگان اصل        نتيجه اينكه از مذاكرات مقدماتي قانون اساسي بر مي        
  . اند انتشار داشته

بـاني  رسـدكه اگـر نظـارت مطالـب مخـل بـه م               به نظر مي   –گذار و مصالح اجتماعي        تفسير اصل بر اساس هدف قانون      -3-1-3
بنابر اين اگر بپذيريم كه مطبوعات در انتشار چنين مطالبي آزادند . گردد عيف اعتقادات مردم ميي موجب تض  اسالمي و حقوق عموم   

واضـح  . ايم كه گروهي از مردم جامعه دچار تزلزل عقيـدتي شـوند        توان بعد از انتشار آنها را مجازات نمود، در واقع پذيرفته            و تنها مي  
بنابراين براي جلوگيري از حصول چنين تالي فاسدي بـر          . جه زيانبار تاثيري نخواهد داشت    است كه مجازات بعدي نيز در فع اين نتي        

 . اساس همان مالك موجود در منع انتشار كتب ظالل بايد قبل از انتشار، بر مطبوعات و نشريات نظارت نمود

ت در ميـان مـردم و در افكـار          شود بازتاب قراردادن چنـين نظـارتي بـر مطبوعـا            لكن مساله مهمي كه در اين صورت مطرح مي        
  . زيرا چه بسا چنين كار به عنوان يك سانسور مذموم و نكوهيده تلقي گردد. باشد عمومي ايران و جهان مي

با دشواري  ) با صرف نظر از عنوان ثانوي فوق      (شكي نيست كه هرگاه قراردادن نظارت پيش از انتشار مطبوعات و نشريات كشور              
ها و مجالت، مقتضي آن است كه سازمان عريض و طـويلي بـراي نظـارت بـر آنهـا                      تعداد بسيار زياد روزنامه   زيار  . فراوان مواجه است  

پيدايش چنين سازماني عالوه بر مشكالت اداري و اجرايي فراوان كه به همراه خواهد داشـت، ممكـن اسـت بـه قطـب                    . بوجود بيايد 
ان كه اراده كند جلـو آزادي مطبوعـات را بگيـرد و در نتيجـه سـازمان                  نيرومندي تبديل شود كه بتواند به داليل غير منطقي هر زم          
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  .نظارت با سانسوري پديد آيد كه مكاني براي اعمال ساليق شخصي و فشارها و تحميالت ناروا برنشريات كشور باشد
 تـرويج منكـر در    قانون اساسي كه جلوگيري از اشـاعه فـساد و  24اگر چه هدف قانون گذار از تصويب اصل  : نتيجه بحث آن كه   

 حكومت اسالمي را داخـل و خـارج     ود، ولي مصالح اجتماعي و حفظ     كند نظارت قبل از انتشار اعمال ش        سطح جامعه است، اقتضا مي    
» سيـستم تعقيبـي  «ايـن سيـستم كـه اصـتالحاً        . مقتضي است به اعمال كيفرهاي عمومي و مطبوعاتي پس از انتشار بـسنده شـود              

كند و كنترل آنها هم به عهـده مقامـات قـضائي               موارد تجاوز از آزادي را قبالً به موجب قانون تعيين مي           نامند از لحاظ آن كه در       مي
  .اند توان بهترين سيستم و شكل ممكن دانست چنان كه برخي از حقوقدانان معاصر نيز به اين مطلب تصريح كرده است، مي

   حقوق تطبيقي -2-3 
المللي و حقوق كشورها انعكاس يافتـه         هاي بين   ثاقيبر آنها همچون حقوق ايران در م      مسئله آزادي مطبوعات و چگونگي نظارت       

هـاي بـين المللـي را     در اين مبحث برآنيم تا به طور تطبيقي قوانين اساسي كشورهاي داراي حقوق نوشته و همچنين ميثـاق              . است
  . مورد مطالعه قرار دهيم

 اعالميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سـياق             –ربي  هاي بين المللي و حقوق كشورهاي غ         ميثاق -1-2-3
و قوانين اساسي كشورهاي غربي بر اين نكته اتفاق دارند كه اصل بر آزادي مطبوعات است؛ ولي در چگونگي مطبوعات نظر واحـدي         

  . كنيم در ذيل به موادي از آنها اشاره مي. ندارند
:  اعالميه جهاني حقوق بشر آمـده اسـت  19در ماده . يثاق بين المللي حقوق مدني و سياسياعالميه جهاني حقوق بشر و م    ) الف

هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب     «
  ».حضات مرزي آزاد باشداطالعات افكار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسايل ممكن و بدون مال

ايـن حـق    . هركس، حق آزادي فكـر، وجـدان و مـذهب دارد          «: گويد   ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز مي         -18ماده  
شامل آزادي داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خـود، خـواه بـه طـور                 

  ».باشد ه به طور علني يا در خفا، در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي ميفردي يا جماعت، خوا
با اين حال، امكـان محـدود   . گردد ت را شامل ميادر اين موارد، اصل بر آزادي قرارداده شده و اين اصل به عموم خويش، مطبوع        

المللـي حقـوق مـدني و سياسـي       ميثـاق بـين  18 مـاده  3 بند به عنوان نمونه،. ساختن اين آزادي نيز در آنها پيش بيني شده است   
توان تابع محدوديتهاي نمود مگرآنچه منحصراً به موجب قانون پيش بينـي شـده و                 آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نمي      «: گويد  مي

  ».ه باشدهاي اساسي ديگران ضرورت داشت نظم، سالمت يا اخالق عمومي، يا حقوق و آزادي راي حمايت از امنيت،
 را بـه عنـوان      1789 اوت   26 فرانسه، اعالميـه حقـوق بـشر و شـهروند            1791قوانين اساسي كشورهاي غربي، قانون اساس       ) ب

. ترين حقوق بشر اسـت     ها و عقايد يكي از پربها       نشر آزاد انديشه   « :گويد   خود مي  11اين اعالميه در ماده     . ديباچه خود برگزيده است   
در ايـن   .  سخن بگويد، بنويسد و آزادانه نشر دهد، مگر اينكه قانون، عملـي را مـصرحاً منـع كـرده باشـد                     تواند  پس هر شهروندي مي   

  ».صورت شهرورند بايد به سوء استفاده از آزادي پاسخ گويد
و ده خود را با گفتن، نوشتن و تصاوير، آزادانه بيـان            هر كس حق دارد عقي    «: گويد   مي 1949 قانون اساسي آلمان مصوب      5ماده  

در ايـن  . شـود  منتشر كند و از منابعي كه در دسترس عموم است آزادانه مطبوعات و خبررساني به وسيله راديو و فيلم تـضمين مـي       
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  .»مورد سانسور نخواهد بود
كنگره قانوني تصويب نخواهـد كـرد كـه بـه موجـب آن              «گويد     نيز چنين مي   1788 قانون اساسي اياالت متحده مصوب       1ماده  

  .»ود يا انجام آزادانه تكاليف مذهبي و شكايت به دولت براي رفع تظلم محدود شودمذهبي دائر ش
دهد كه برخي از آنها و برخي ديگر به اشاره، امكان سانسور و نظارت قبل از انتشار بر مطبوعات   به مواد ياد شده نشان مينگاهي

  . اند را نفي كرده
با توجه بـه    » مطبوعات، نياز به كسب اجازه نداشته و نبايد از سانسور گردند          « :گويد   قانون اساسي ايتاليا نيز صريحاً مي      21اصل  

  . بيني كرده است اين حال، امكان مجازات و توقيف روزنامه را بر اثر ارتكاب جرائم مطبوعاتي پيش
  . صريح نفي كرده است نيز امكان برقراري سانسور يا ساير اقدامات تاميني را بطور 1953 قانون اساسي دانمارك مصوب 77اصل 

 قانون اساسي نروژ، اعمال محدوديت اصل آزادي مطبوعات تنها به شـكل مجـازات قـانوني توسـط محـاكم                     100بر اساس اصل    
  . در نتيجه سانسور قبل از انتشار بر خالف ظاهر اصل ياد شده خواهد بود. گيرد صورت مي

ساسي چين، اصل آزادي مطبوعات بيان شـده ولـي بـه مـسئله               قانون ا  35 در اصل    – قوانين اساسي كشورهاي شرقي      -2-2-3
  . نظرات بر مطبوعات و چگونگي آن اشاره نشده است

، آزادي بيان و مطبوعات براي شهروندان تضمين شده ولي ايـن آزادي در اصـل            1956 قانون اساسي روماني مصوب      28در اصل   
  . ليتس و عليه منابع طبقه كارگر نباشد بدان مقيد شده كه با اهداف خصمانه نسبت به نظام سوسيا29

 قـانون اساسـي فدراسـيون       29 قانون   5در بند   .  صريحاً سانسور نفي گرديده است     1946 قانون اساسي ژاپن مصوب      21در اصل   
  . هاي گروهي تضمين و سانسور ممنوع اعالم شده است روسيه نيز آزادي رسانه

 يافته هر يك، آزادي مطبوعات را پذيرفته و به طور صريح يا ضـمني امكـان                 هاي تازه استقالل    سرانجام قوانين اساسي جمهوري   
  .اند سانسور مطبوعات را نفي كرده

هـاي بيـان و اجتمـاعي تـضمين           آزادي«: گويـد    قانون اساسي الجزاير مي    55 ماده   – قوانين اساسي كشورهاي اسالمي      -3-2-3
  . »تي لطمه بزنندها نبايد به اصول انقالب سوسياليس اين آزادي. اند شده

  . اي به نحوه اجراي محدوديتهاي قانوني نشده است در قانون ياد شده اشاره
 قانون اساسي كشور، آزادي مطبوعـات از ابتـدا مقيـد بـه حـدودي اسـت و نحـوه اجـراي ايـن                         38 و   35در سوريه، بنابر اصول     

  . اسي عراق نيز به همين شيوه عمل كرده است قانون اس26اصل . محدوديتها نيز در قانون اساسي مزبور بيان نشده است
المللي و قواينن اساسي كشور غربي، اصل بر آزادي مطبوعات            هاي بين   نتيجه آنچه در اين مبحث آمد، آن است كه مطابق ميثاق          

رهاي نظارت در اين كشو. است و تنها زماني كه جرمي در اين زمينه ارتكاب شود، دادگاه مطبوعات به آن جرم رسيدگي خواهد كرد   
كشورهاي چين، ژاپـن، روسـيه و   . در كشورهاي شرقي با جهان بيني مادي نيز چنين گرايشي وجود دارد        . قبل از انتشار وجود ندارد    

ق به مـسئله سانـسور   المي همچون الجزاير، سوريه و عراي اسدر كشوها. اند يلهايي از اين قب    هاي تازه استقالل يافته نمونه      جمهوري
  . تواند در مواردي مجوز سانسور باشد كوت يا ابهام قانوني مياشاره نشده س
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آئين نامه تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندا هنرهاي سنتي و ضوابط ارزشيابي اين هنرمندان 
  هاي كتابت، نگارگري و هنرهاي صناعي دررشته

21/10/1380  
 390111240/2300نامه شـماره    (نهاد شوراي هنر  ، بنا به پيش   21/10/1380 مورخ   477شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه       

هـاي    آيين نامه تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي و ضوابط ارزشيابي اين هنرمنـدان را در رشـته                   )8/9/1379مورخ  
  : نگارگري و هنرهاي صناعي بدين شرح تصويب كرد كتاب،

  مقدمه 
عـاً فاقـد مـدرك    عتبر، هنرمندان هنرهاي سـنتي كـه نو    دو نفر از اساتيد م      بر اساس تقاضاي نهادهاي عمومي و غير دولتي و يا         

  . شوند تحصيلي رسمي هستند توسط شوراي ارزشيابي و بر اساس اين ضوابط ارزشيابي شده و داراي مدرك يا درجه رسمي مي
  . ريزي صورت گرفته است رنامهتهيه و تدوين اين ضوابط، با عطف به مصوبات اجرايي و هماهنگي و تاييد سازمان مديريت و ب(

  : اهداف
  .هاي مختلف هنرهاي سنتي ارتقاي جايگاه رشته -1
 تخصصي كردن ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي  -2

 .تعيين دقيق مرجع قانوني ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي -3

 . هاي ارزشيابي و تعيين جايگاه متوليان امر تبيين شيوه -4

» بندي مشاغل هنرمندان كشور     طبقه«ن هنرهاي سنتي كشور اعم از آزاد و شاغل را بنا بر طرح               اين آيين نامه هنرمندا    -1ماده  
  .شود و ناظر بر پستهاي سازماني مندرج در امور استخدامي كشور شامل مي

  : اعضاي شوراي ارزشيابي: 2ماده 
  ).رئيس شورا(رئيس سازمان ميراث فرهنگي  -1
 . يا نماينده ايشانمعاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -2

 . ريزي نماينده سازمان مديريت و برنامه -3

 .رئيس گروه هنرهاي سنتي فرهنگستان هنر -4

 )به انتخاب رئيس شوراي ارزشيابي( هاي هنرهاي سنتي  يك نفر صاحب نظر دانشگاهي در رشته -5

  . باشد و انتخاب مجدد وي بالمانع است مدت عضويت اين فرد دو سال مي: تبصره
  . هنرمند برجسته حسب موضوع جلسه با معرفي و دعوت رئيس شورايك نفر. 6

  :  دبير شوراي ارزشيابي-3ماده 
دبير شورا با انتخاب رئيس شورا، دبيرخانه را اداره خواهد كرد و محل دبيرخانه شورا در سازمان ميراث فرهنگـي كـشور خواهـد         

  . بود
  :  تعريف هنرمند هنرهاي سنتي-4ماده 
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  : نتي كسي است كه واجد شرايط زير باشدهنرمند هنرهاي س
  .هاي هنرهاي سنتي فعاليت در يكي از رشته) الف
  ).باشد كه نشان دهنده ذوق، قريحه و مهارت وي در ساخت مي( تأكيد بر جبه هنري آثار  )ب
  . داشتن اطالعات كافي در زمينه رشته هنري مورد نظر )ج
  .هاي مرتبط با ساخت آثار هنري  اشكال، ابزار و شيوهخالقيت و نوآوري در تركيب و تلفيق مواد،) د
  . توانايي هنري در به كارگيري مفاهيم و معاني در اثر هنري) هـ
  . خالقيت و ابداع در طراحي و ارائه طرحهاي هنري و اجراي آن )و

  :  شرايط ارزشيابي هنرمندان آزاد هنرهاي سنتي-5ماده 
  )با تائيد اداره كل هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي كشور (هنري در رشته مربوط داشتن حداقل پنج سال سابقه كار ) الف
  .ربط داشتن گواهينامه تائيد از حداقل دو استاد ذي )ب

چنانچه هنرمند به تشخيص اساتيد مربوط، مدارج هنري را در مدت زمان كوتاهتري طي كرده باشد ارائه مـدرك بـراي                     : تبصره
  .  نخواهد داشتسابقه پنج سال ضرورتي

  . سال40داشتن حداقل مدرك پايان دوره راهنمايي براي متقاضيان كمتر از  )ج
  .  سال سن دارند ضروري ات40 داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن براي متقاضياني كه بيش از -1تبصره 
  . استها، جوائز و سوابق نمايشگاهي ضروري   ارائه مدارك الزم در خصوص تقديرنامه-2تبصره 
  .  ارزيابي و اعمال خواهد شد1 عوامل تعيين درجات هنري و حد نصاب امتيازات بر اساس جدول شماره -3تبصره 

   : ويژگيهاي هنرمندان هنرهاي سنتي -6ماده 
  . فعاليتهاي هنري مربوط، وظيفه و حرفه اصلي متقاضي باشد) الف
ازمان و واحد مربوط مجاز بوده و عنوان پست سازماني با ماهيت            فعاليتهاي هنري بر اساس وظايف و تشكيالت مصوب در س         ) ب

  .هنري آن منطبق بوده باشد
  )2جدول شماره. (عناوين مشاغل هنري مشمول اين طرح به شرح فهرست ضميمه است) ج

ت و   افزايش عناوين جديد به فهرست مذكور مستلزم تائيد شوراي ارزشيابي مـشاغل هنـري و تـصويب سـازمان مـديري                     -تبصره
  . ريزي است برنامه
 طبقـه  11رشته شغلي مـذكور مـشتمل بـر      (گردد    تعيين مي » هنرمند«عنوان رشته شغلي كليه پستهاي سازماني اين طرح         ) د

ريـزي    باشد كه به ترتيب رعايت ضوابط اين طرح و بر اساس جداول امور اداري و اسـتخدامي سـازمان مـديريت و برنامـه                         شغلي مي 
  .)باشد كشور مي
بندي مشاغل در مورد دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس و باالتر مـشمول ايـن طـرح نيـز                     ضوابط اجرايي طرح طبقه    -1هتبصر

  .باشد قابل اعمال مي
حـد نـصاب امتيـاز الزم بـراي         ) 1/1/1370مورد عمل قبل از تاريخ      ( مستخدميني كه بر اساس ضوابط طرح امتيازي         -2تبصره  
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انـد در مرحلـه تطبيـق          قانون استخدام كـشوري را كـسب نمـوده         32 جدول حقوق موضوع ماده      13 و   12 و   11ارتقاء به گروههاي    
 12توانند حسب مدارك تحصيلي با درجات هنري مربوط، به ترتيب در گروههاي  و در صورت احراز سنوات تجربي مي     ) 1/1/1370(

بيق وضع بر اساس جدول مربـوط، سـنوات تجربـي           چنانچه مشمولين اين تبصره در تاريخ تط      . و باالتر جدول حقوق تخصيص يابند     
  . مندرج در جداول ذي ربط بدون ارزشيابي به گروههاي مربوط ارتقاء خواهند يافت

جـدول  . (گيـرد   تخصيص دارندگان درجات مذكور بر اساس جدول پيوسـت صـورت مـي            .  سطح است  5درجات هنري داراي    ) و
  )3شماره 
  . نامه، شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي است  آئين مرجع اعطاي درجات هنري مشمولين اين-ز
  .  در هر حال كمتر از يك سال نخواهد بود فاصله زماني بين دو ارزشيابي براي مشمولين اين ضوابط در يك پست سازماني، )ح
در رشـته هنـري قابـل       هر گونه اعتراض از سوي هنرمند به ارزشيابي وي، در صورت تائيد حداقل دو تن از استادان شاخص                     )ط

  . بررسي در همان شورا است
  . هاي هنرمندان سنتي با رعايت مفاد اين ضوابط انجام خواهد شد  از تاريخ ابالغ اين آيين نامه، كليه ارزشيابي-7ماده 
  . گي خواهد بودن هر گونه تغيير در مفاد اين مصوبه منوط به تصويب شوراي عالي انقالب فره-8ماده 

  . باشد ريزي كشور مي ارد مربوط به امور اداري و استخدامي در حيطه اختيارات سازمان مديريت و برنامه مو-1تبصره 
تواند پيشنهادهاي الزم را براي تغيير مفاد ايـن مـصوبه بـراي بررسـي و تـصويب        شوراي ارزشيابي هنرهاي سنتي مي  -2تبصره  

  . نهائي به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه دهد
  .  شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد21/1/1380 مورخ 477 تبصره در جلسه 10 ماده و8فوق در ضوابط 

  سيد محمد خاتمي –رئيس جمهوري و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي 

پيشنهاد الحاق يك بند به مصوبه شرايط استفاده از لوازم و تجهيزات و محصوالت سمعي و بصري و 
  زيونيهاي تلوي برنامه

   شوراي فرهنگ عمومي17/2/81 مورخ 349مصوب جلسه 
مـورد بحـث و بررسـي       » پيشنهاد الحاق يك بند مصوبه شرايط استفاده از لوازم و تهيزات و محصوالت سمعي و بصري               «موضوع  

  :شوراي فرهنگ عمومي قرار گرفت و نتايج ذيل حاصل شد
هنگ و ارشـاد اسـالمي و اتحاديـه صـنف عكاسـان و فـيلم       توسط كميسيون مشتركي كه بين معاونت سينمايي وزارت فر    -1

  . شود اين كار به تدريج به اتحاديه واگذار شود برداران تشكيل مي
ها اختالط مجالس و شكستن       هائي از جمله كپي برداري از فيلم        در صورت نبودن نظارت صحيح ممكن است سوء استفاده         -2

 آئين نامه ضوابط توسط وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي تنظـيم شـود و بـه                   به همين دليل بايد   . هنجارهاي رسمي جامعه رخ دهد    
 .شوراي فرهنگ عمومي پيشنهاد گردد

از تـاريخ   :بندهاي پيشنهادي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به اين شـرح توصـيف شـد    
رداري از مجـالس و مراسـم بـه اتحاديـه عكاسـان و فـيم بـرداران واگـذار                    برداري در مورد فيلم ب      تصويب اين بند صدور پروانه بهره       
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بديهي است كه اتحاديه مزبور است به هنگام صدور پروانه فوق ضوابط وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي را كـه بـه تاييـد                          . گردد    مي
  . شوراي فرهنگ عمومي رسيده است رعايت نمايد
  .  انقالب فرهنگي الزم االجرا خواهد بوداين بند در صورت تاييد نهائي شوراي عالي

  
  الحاق يك بند مصوبه

هاي تصويري  شرايط استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات و محصوالت مختلف سمعي و بصري و برنامه
  در قالب ويدئو

   شوراي انقالب فرهنگي 11/4/1381 ورخ 499مصوب جلسه 
الف مورخ  /659/1نامه شماره   (، به پيشنهاد شوراي فرهنگي عمومي       11/4/81 مورخ   499شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه       

هـاي    الحاق يك بند به مصوبه شرايط استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات و محصوالت مختلف سـمعي و بـصري و برنامـه                        )20/3/81
  :به اين شرح تصويب كرد) 3/11/71 دش مورخ 4004ابالغيه شماره (تصويري در قالب ويدئو را 

برداري در مورد فيلمبرداري از مجالس و مراسم به اتحاديـه عكاسـان و                از تاريخ تصويب اين بند، صدور پروانه پروانه بهره        : 4 بند
شود، بديهي است كه اتحاديه مزيور ملزم است به هنگام صدور پروانه فوري، ضـوابط وزارت فرهنـگ و ارشـاد                       فيلمبردارن واگذار مي  

  . ي فرهنگي عمومي رسيده است رعايت نمايداسالمي را كه به تاييد شورا
  

  المللي كتاب هاي مربوط به نمايشگاه بين بررسي ابعاد فرهنگي برنامه
   شوراي فرهنگي عمومي 31/2/81 مورخ 350تصميم جلسه 

هـاي پـانزدهمين نمايـشگاه        هـا و فعاليـت       شوراي فرهنگ عمومي گزارش برنامـه      31/2/81در سيصد و پنجاهمين جلسه مورخ       
  :بندي نظرات اعضاء شورا به شرح ذيل انجام گرفت هاي انجام شده، جمع المللي كتاب تهران مطرح و ضمن قدرداني از تالش ينب

  .سايت اينترنتي دائمي نمايشگاه كتاب تهران براي ارتباط موثر و فعال با مخاطبين -1
 .المللي كتاب ايشگاه بينسازماندهي مناسب به منظور فراهم آوردن شرايط پذيرش مهمانان خارجي در نم -2

 .اي رفت و آمد هاي كتاب در استانها به منظور جلوگيري از تراكم جمعيت و كاهش هزينه لزوم برگاري نمايشگاه -3

ريزي براي استفاده از اين نمايشگاه در حوزه بين المللـي   لزوم تعريف مناسب از اهداف بين المللي نمايشگاه كتاب و برنامه    -4
 . گي كشور به جوامع بين المللينگي و معرفي ارزشهاي فرهنوثر فرهبراي ايجاد ارتباط م

هاي فـشرده آموزشـي مطبـق بـا      ها و عرضه انواع لوح افزايش توجه و دقت درباره تظاهر تصويري روي پوستر و جلد كتاب   -5
 موازين و ارزشهاي اسالمي و فرهنگي 

اونـت فرهنگـي وزات فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي و             تنظيم ضوابط و تكميل مقررات مربوط به نـشر الكترونيـك توسـط مع              -6
 پيشنهاد آن به شوراي فرهنگ عمومي 

هاي همچون تجليل از خادمان نمونه فرهنگ عاشورا در طول برگزاري نمايشگاه كتاب به صـورت داخلـي و                     تداوم و برنامه   -7
 . تواند در معرفي ارزشهاي فرهنگي موثر باشد المللي مي  بين



521 

وابط مربوط به كپي رايت در كشور به منظور جلـوگيري از نفـوذ بيگانگـان و حمايـت از منـابع                      ها و ض    ساماندهي سياست  -8
 فرهنگي كشور 

المللي كتاب تهران و به        هاي نقد و بررسي كتاب در طول برگزاري نمايشگاه بين           توجه به مسئله برگزاري جلسات و برنامه       -9
 منظور ارتقاء فرهنگي 

هـا و مـشكالت مـرتبط بـا حـوزه كتـاب و                هـا و برنامـه      هنگ و ارشاد اسالمي از سياست     اي وزارت فر    گزارش مداوم و نوبه    -10
 هاي مربوط كتابخواني در كشور به شوراي فرهنگي عمومي براي اطالع و ايجاد هماهنگي بين دستگاه

  عضويت نماينده وزارت مسكن و شهرسازي در 
  شوراي سياست گذاري نحوه نظارت بر انتخاب، ساخت

  ها و اماكن عموي   و يادمان در ميدانو نصب مجسمه
  

هاي معنوي و فضائل اخالقي به مناسبت نامگذاري سال  هاي فرهنگي حفظ و گسترش ارزش سياست
  عزت و افتخاز حسني

  گي عمومي ن شوراي فره19/6/81 مورخ 357تصميم جلسه 
 اسـت، راز    تـداوم يافتـه   ) ع(امام حـسين    ... بدا ع وعده الهي مبني بر پيروزي و غلبه نهائي حق و نابودي باطل با قيام حضرت ابا               

و خانـدان گراميـشان     ) ع(ها و شدائدي كه امـام حـسين           هاي ديني ناب و تحول سختي       ماندگاري قيام عاشوران در حقانيت حركت     
 و  عـزت « هجري شمسي از سوي مقام معظم رهبري بـه نـام سـال               1381براي اقامه دين خدا كشيدند؛ نهتفه است نامگذاري سال          

باشـد كـه توجـه بـه انهـا در             مـي ) ع... (قيام ابـا عبـدا    » افتخار«و  » عزت«پيام آور اهميت و جايگاه واالي دو وجه         » افتخار حسيني 
متبلور فرهنـگ   ) ع(قيام امام حسن    . هاي فرهنگي و پاسداشت اين پيام و ترويج و تعميق آن در فرهنگ عمومي ضرورت دارد                 برنامه

صبر   ها و لوگيري از انحراف در دين با از خود گذشتگي، توكل، ايثار،              گ تالش براي حفظ و گسترش ارزش      در اين فرهن  . عاشورا است 
ها و نهادهاي دولتي      بنابراين ضروري است دستگاه   . آيد  ، سعه صدر، دشمن شناسي، ايستادگي در مقابل باطل و اقامه دين فراهم مي             

هـاي و فـضائل اخالقـي     ترين متوليان حفظ ارزش ي مردمي و مذهبي كه اصلي  به طور عام در چارچوب وظايف قانوني خود و نهادها         
هـاي بعـدي از    ريزي صحيح به نسل گ از طريق برنامهنهستند در اشاعه و ترويج فرهنگ عاشورا تالش نمايند  ضمن انتقال اين فره      

هـاي حـضرت      ين منظور با استناد به خطبه     بد. جلوگيري كنند ) ع(هاي عاشورا و نهضت امام حسين         استحاله و تعريف و اهداف پيام     
هاي كلي و كاربردي در راستاي ترويج فرهنگ عاشورا تنظيم            و منابع مكتوب و آثار نويسندگان قيام عاشورا سياست        ) ع(امام حسين   

  :شود مي
  : سياست كلي

  )ع(و اهل بيت ) ص(هاي اصيلي ديني در جامعه بر اساس قرآن و سنت رسول اكرم  حفظ و احياي ارزش -1
 . دين و اصالح جامعه و فرد اقامه نماز و احياي امر به معروف و نهي از منكر با هدف احياء -2

هـاي تبليغـي، مبلغـين و         هاي لفظي و معنوي نهضت حسيني توسـط دسـتگاه           تأكيد اساسي بر پرهيز و اجتناب از تعريف        -3
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 نويسندگان

رايي و مديريتي به عنوان زير بنا و الزمه دستيابي بـه عـزت و               تاكيد بر التزام به رفتار علوي در ابعاد فردي، الجتماعي، اج           -4
 .افتخار حسيني

 )ع(م ستيزي، حق خواهي و ذلت ناپذيري با توجه به منش و روش امام حسين لتأكيد بر ظ -5

تأكيد بر توكل به خدا و تسليم و رضا در برابر مشيت الهي و صبر سعه صدر و ثبات قـدم در پرتـو ايمـان دينـي در برابـر                                -6
 . شود شدائد و مصائب كه منجر به شكوه شخصيت روحي انسان مي

تاكيد بر نقش زنان آگاه و متعهد بر اساس نقش و تاثير زنان در حادثه كربال به عنوان مروجين و مبلغين بـراي دسـتيابي                          -7
 . به عزت افتخار حسني

 )ع(و قيام امام حسين هاي بعدي بر اساس مكتب عاشورا  انتقال باورها و عملكرد نسل انقالب به نسل -8

  
  :هاي كاربردي سياست

  پژوهشي) الف
) ع( تاريخي به منظور آگاه شدن از حقيقت مكتب امام حسين            –تبيين و بررسي حادثه عاشورا به صورت مطالعات علمي           -1

  .و معرفي حقايق و پيام آن حضرت
 ها شناسي سوگواري را و آسيبهاي پژوهشي و علمي با هدف بررسي مباني و رويكردهاي حادثه عاشو تشكيل هسته -2

 بازشناسي و احياء ارزشمند نقش عنصر امر به معروف و نهي از منكر در راستاي اصالح و اداره امور  -3

هـا بـراي بررسـي و     هاي دوره كارشناسي ارشد و دكتراي دانـشجويان دانـشگاه   نامه هاي پژوهشي و پايان    حمايت از فعاليت   -4
  عاشورا تبيين و تحليل واقعه كربال و نهضت

  آموزشي ) ب
هاي كارآمد و موثر براي مبلغين، هيـات مـذهبي، ذاكـرين، وعـاظ، ائمـه جمعـه و جماعـات، جهـت                         برگزاري هم انديشي   -1
  .سطح مراثي و مراسم مربوط به حادثه كربال در دو بعد قالب و محتوا ارتقاء
يل وقايع عاشورا و الگوهاي عزت مدار اختصاص بخشي از كتب دروس ديني و معارف اسالمي كليه سطوح آموزشي به تحل        -2

 و افتخار آفرين آن به صورت تحليلي 

هاي آموزشي و پرورشي با استفاده از نقاط قوت حادثـه             هاي فرهنگي و جشنواره     اهتمام به آموزشي غير مستقيم در برنامه       -3
 .آموزان و دانشجويان عاشورا در اينجا روح عزت و مدار در بين دانش

  ترويجي)ج
رهنگ ايثار و شهادت در راستاي اهداف عاليه انقالب اسالمي براي تقويت توان مقابله و مقاومت مردم جامعـه در                    تقويت ف  -1

  .برابر فرهنگ مهاجم بيگانه
 تكريم و بزرگداشت بازماندگان شهداء و ايثارگران به عنوان حامالن پيام شهدا و ارتقاء آگاهي مردم  -2
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 . هدف ترويج فرهنگ عاشوراهاي فرهگي و هنري با برگزاري نمايشگاه -3

 .هاي فرهنگي و هنري با هدف ترويج فرهنگ عاشورا برگزاري نمايشگاه -4

 تشويق و حمايت از توليدات فرهنگ و هنري در راستاي تعميق و گسترش فرهنگ عزت و افتخار حسيني -5

اسالمي توسط مربيان متـدين     تالش در جهت تعميق و ترويج روحيه آزاد منشي و ايثار و قهرماني در راه اهداف انساني و                    -6
 .و متعهد در بين ورزشكاران

سازي الزم براي ترويج سنت وقف در مورد تعزيه و تجليل از شهداي كـربال و تـشويق و ترغيـب افـراد نيكوكـار بـه                             زمينه -7
 . سازي آن از خرافات و موهومات گذاري در جهت ترويج فرهنگ عاشورا و پاك منظور سرمايه

ادهاي مردمي و مذهبي كه در برگزاري مراسم مربوط به واقعه كربال و در در ترويج روحيـه ايثـار و                     تقويت و حمايت از نه     -8
 . كنند شهامت تالش مي

و قيام جاودانه عاشورا بـه منظـور اطـالع          ) ع(هاي اينترنتي در راستاي تبيين ابعاد شخصيتي امام حسين            اندازي پايگاه   راه -9
 ضت عاشورا براي نسل جوان رساني در سطح جهاني و ترويج ابعاد نه

گـذاري عـزت و افتخـار حـسيني           هاي معنوي و فضائل اخالقي كه به مناسـب نـام            هاي فرهنگي حفظ و گسترش ارزش       سياست
هاي دراز مدت است، كه در راستاي اصول سياست فرهنگي و به منظور اشاعه و ترويج فرهنـگ عاشـورا و               تنظيم شده است سياست   

باشـد و نتـايج بـه          از آنجا كه فعاليت فرهنگي امري است ماندگار كه نيازمند صرف وقت و حوصله مي               نهضت حسيني تنظيم شده و    
الزم اسـت  . هاي بعد ضروري اسـت    هاي فرهنگي در طول سال      ها در انجام برنامه و فعاليت       آيد، استمرار اين سياست     تدريج فراهم مي  

هاي سال عزيت و افتخاز حسني را به صورت ساالنه            شده مرتبط با سياست   هاي انجام     هاي و نهادهاي دولتي، گزارش فعاليت       دستگاه
هاي بخـش   آوري گزارش به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي اعالم نمايد و دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي موظف است ضمن جمع 

سال به شوراي عالي انقـالب فرهنگـي        هاي غير دولتي، تحليل و ارزيابي از را قبل از محرم هر               بندي از گزارش فعاليت     دولتي و جمع  
  . ارائه نمايد

  
  نحوه برگزاري مراسم سلسله جشنواره رجب و شعبانيه

   شوراي فرهنگ عمومي 19/6/81 مورخ 357تصميم جلسه 
برداري مناسب از جشنها و ايام مبـارك    شوراي فرهنگ عمومي موضوع بهره19/6/81در سيصد و پنجاه و هفتمين جلسه مورخ         

 رجـب تـا نيمـه       27برداري از مجموعه معنوي فضاي جامعه از ايـام            مطرح شد و به منظور بهره     » رجب، شعبان و رمضان   «سه ماهه   
شعبان مقرر شد، دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي ستادي، با مسئوليت حجت السالم و المسلمين جناب آقاي حشمتي و متشكل از        

 عبدالحميد احمدي، دكتر فاني و حجه االسالم صادق زاده برگـزاري نمايـد تـا بـه      دكتر مير باقري، مهندس ابوطالبي، دكتر     : آقايان  
  .  بپردازند هايي كه در اين ايام قابل انجام است، ريزي فعاليت بررسي و تحليل و برنامه

در اختيـار  ريزي نهايي  گذاري و برنامه بندي از نتايج مباحث اين ستاد به منظور سياست          همچنين مقرر شد، طي يك هفته جمع      
  . شوراي فرهنگي عمومي قرار گيرد
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  هاي افزايش و كارآيي مساجد گزارش گروه كار بررسي شيوه

   شوراي فرهنگ عمومي 2/7/81 مورخ 385تصميم جلسه 
هاي افـزايش و       شيوه  گزارش گروه كار بررسي   « شوراي فرهنگ عمومي موضوع      2/7/81در سيصدو پنجاه هشتمين جلسه مورخ       

آئين نامه «مطرح و پس از بحث و بررسي توسط اعضاء مقرر شد چنانچه اعضاء شوراي فرهنگ عمومي در خصوص » كارآيي مساجد
گذاري، بحث اعتبار و تامين بودجه مساجد، بحث فرهنگي و مرمت و عمران مساجد نظـري                 و بحث سياست  » اعتالي جايگاه مساجد  

 السالم و المسلمين جناب آقاي هشمتي جنب مبندي نظـرات اعـضاء،             در مدت يك هفته ارائه دهند همچنين مقرر شد حجا         . دارند
 نهـائي مـساجد را بـه شـوراي فرهنگـي              شوراي فرهنگ عمومي درباره آئين نامـه       2/7/81 مورخ   358پيشنهاد مطرح شد در جلسه      

  .عمومي ارائه نمايند
  ارآيي مساجدهاي افزايش و ك بررسي شيوه                                              

   شوراي فرهنگ عمومي 16/7/81 مورخ 359تصميم جلسه 
» هاي افـزايش و كـارآيي مـساجد    بررسي شيوه« شوراي فرهنگ عمومي موضوع 16/7/81در سيصدو پنجاه نهمين جلسه مورخ  

رهاي اجرايـي شـامل     مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از ارائه نظرات و پيشنهادات اعضاء محترم شوراي فرهنگ عمومي راه كا                   
همچنين مقرر گرديد كه بـه منظـور اعـتالي جايگـاه مـسجد و افـزايش و                  . در ده بند به تصويب رسد     » ها و مستندات    ض  پيش فر «

شوراي پـشتيباني  « شورايي با عنوان     هاي اجراي،   كارآيي و ايفاي نقش واقعي ان در توسعه فرهگ ديني و ساماندهي وظايف دستگاه             
هـا و     كارهاي اجراي مصوب، نحوه پشتيباني دولـت وزارتخانـه        شورا موظف خواهد بود بر اساس راه      اين  . ل گردد تشكي  »مساجد كشور 

تركيب اعضاي شورا، تعيين دبيرخانه و نحوه انتخاب رئيس شـورا در جلـسه آتـي شـوراي               . وظايف دستگاههاي عضو را تعيين نمايد     
  . فرهنگي عمومي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت

  ها و مستندات  يش فرضپ
با توجه به عدم انطباق وضع فعلي مساجد با شئونات نظام جمهوري اسالمي جهت دستيابي بـه جايگـاه اصـلي و اعـتالي                  -1

  . مساجد و تغيير و تحول اجتناب ناپذير است
 است كه در    آنچه مذموم مساجد دولتي   . شوند و در اداره مشاركت دارند       در فرهگ شيعي مساجد با همت مردم ساخته مي         -2

 . احداث و اداره آن مردم نقشي ندارند

. دولت اسالمي موظف است به عنوان پايگاه اصلي تعليم و تربيت ديني نسبت به پشتيباني از مساجد اهتمام داشته باشـد                     -3
 . الزم صورت گيردها، تهيه نرم افزار كار، تصويب استانداردها و تامين اعتبار  تواند با تصوب لوايح و آيين نامه اين اهتمام مي

ترين بخش حوزه فرهنگ ديني به ويژه مساجد نيروي انساني آن است كه با توجه به نقش امام جماعت از تـامين                        محوري -4
 . و تربيت و آموزش اين قشر نبايد غفلت ورزيد

 خـود را بـا      ها نوع ارتبـاط     در نظام اسالمي همه دستگاهها موظفند جهت اعتالي مساجد تالش كنند و هر يك از دستگاه                -5
 . مساجد تعريف نمايند
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مد در حوزه تاسيس شـوراي پـشتيباني كـه مـاموريتش حمايـت از مـساجد و تـدوين                    ا توجه به فقدان يك سازمان كارآ      ب -6
 .كارهاستدر اولويت راه. باشد اين حوزه ميهاي اجرايي  ها و دستورالعمل نامه آئين

دار شـوند طبيعـي اسـت كـه ايـن راه بـر                تباط با مساجد عهـده    تحول در حوزه مساجد بر تفكيكي وظايف معيني را در ار           -7
 . تأسيس سازمان مستقل ترجيح دارد

 . ها و نهادهاي مرتبط و اشخاص حقيقي هستند شوراي پشتيباني مساجد مركب از نهادهاي عضو، وزارتخانه -8

 . صصي ارائه خواهد شدهاي تخ هاي محوله در قالب كميته هاي موثر ماموريت به دليل مشاركت جستن بقيه دستگاه -9

  . ه در پي خواهد داشتد عمد رويكر4نامه   تدوين آئين-10
  . يك اتاق فكر فعال با شركت متفكرين و مديران اين بخش تشكيل گردد-الف
  . تكليف مديريت در بخش مساجد تعيين شده و مردم از بالتكليفي نجات يابند: ب
  . تا نياز معنوي و ديني مردم تدارك شوديمه حماتيت دولت از نهاد مسجد فراهم گردد : ج
  . گي، فكر و چاره انديشي شودنافزار فره براي سه معضل اساسي؛ ساخت و ساز، نيروي انساني و نرم: د
  

  ها ه طرح پيمايش ملي ارزشها و نگرشمبررسي مفاهيم پرسش نا
   شوراي فرهنگي عمومي 28/8/81 مورخ 361تصميم جلسه 

بررسي مفاهيم پرسشنامه طـرح پيمـايش     « شوراي فرهنگي عمومي موضوع      28/8/81جلسه مورخ   در سيصد و شصت و يكمين       
وي ايـن گـزارش     . حاي ملي به ارائه گزارش پرداخت       در اين خصوص مدير محترم طرح     . مطرح شد » ها  ها و نگرش    ملي باورها، ارزش  

  : ، اشاره كرد كه عبارتند از گيرد  مورد از مفاهيم اصلي كه در اين پرسشنامه مورد بررسي قرار مي21به 
هـي  د  ارزش -5هـاي بنيـادين در زنـدگي فـردي             ارزش -4 اهميـت مـسائل عـام        -3 ارزيابي اجتمـاعي     -2اميد به آينده     -1

 -12 مـداراي مـذهبي   -11 ديـن    -10 بحـث عـدالت      -9هاي جنسيتي      نگرش -8 حوزه سياسي    -7 رضايت از زندگي     -6خانوادگي  
هـا و    نگرانـي -18 اعتيـاد  -17 ارزيابي مـشكالت اجتمـاعي    -16 تمايل به مهاجرت     -15يت قومي    هو -14 اعتماد   -13سكوالريسم  

   مشاركت اجتماعي -21 بحث كار و شغل -20 ارزيابي وضعيت اخالقي جامعه -19هاي شخصي  دغدغه
  :پس از بحث و بررسي موضوع توسط اعضاء محترم شورا، پيشنهاد گرديد كه

هاي خانوادگي، مسائل     هاي ديني، ارزش    در چارچوب اصلي پرسشنامه همچون ارزش     ) ره (هاي حضرت امام خميني     آرمان -1
  . در نظر گرفته شود.... اجتماعي، حيات اجتماعي و 

هـاي    توان اشكال مختلف و تنوعي از دين را در نظـر گرفـت؛ از جملـه حـضور ديـن درعرصـه                       در مورج دوم اين طرح مي      -2
 ... گاه اجتماعي و دين به صورت يك پاي مال و مناسك،ي، دين از بعد از اعاجتماعي و فردي، دين از بعد اعتقاد

ريزيهـا و     توانـد بـه توجـه بـه وضـعيت كنـوني جامعـه در برنامـه                  نتايج و آمار علمي به دست آمده از اين نظر سنجي مي            -3
 . مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.... ها در حوزه خانواده، دين، اجتماع و  سياستگذاري

زان رضـايت مـردم در   يـ هايي را در مقـام مقايـسه ارائـه داد، بـراي نمونـه اينكـه، م                  توان گزراش   س اين نتايج همچنين مي    اسابر
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   هاي مختلف چقدر است؟ و يا اينكه گرايش مردم نسبت به نظام در ابعاد گوناگون افزايش داشته است؟ حوزه
هـا،    هـا و نگـرش      وج دوم طرح پيمايش ملي باورها، ارزش      همچنين مقرر گرديد به منظر وبررسي سئوالت پرسشنامه در م          -4

حجه السالم سيد عباس نبوي، حجه السالم سيد مهدي خاموشي، حجه السالم محمد رضا حـشمتي،                : گوره كاري متشكل از آقايان    
تشكيل گـردد و  حجه السالم علي رضا اعرافي، جمال شفيعي، دكتر عبدالحميد احمدي، دكتر علي اصغر فاني و سركار خانم نوبخت                  

هر يك با توجه به حوزه كاري خود به بررسي و تحليل سواالت مربوط به حوزه خود در پرسشنامه نظر سنجي بپردازند و نتيجه كار                         
  . اين گروه در شوراي فرهنگي عمومي مطرح شود

  
  نظام باز آموزي مديران فرهنگي                                   

   شوراي فرهنگ عمومي 26/9/81 مورخ 363تصميم جلسه 
بـا حـضور    » نظام باز آموزي مديران فرهنگـي     « شوراي فرهنگ عمومي طرح      26/9/81در سيصدو شصت و سومين جلسه مورخ        

وي ضمن ارائه گزارش در اين خصوص، بيان داشت بهترين و موثرترين . جناب آقاي دكتر نگاه داري مورد بحث و بررسي قرار گرفت
هـاي    مـديران فرهنگـي بايـد آمـوزش       . آمـوزش مـديران سـت       ها و باورهاي مديران فرهنگي،      اري تصحيح نگرش  روش براي تاثير گذ   

  . ريزي فرهنگي و پژوهشي فرهنگي فرا گيرند شناسي، برنامه هاي ارتباطي، مخاطب مختلفي را از قبيل مهارت
ريزي اموزش    وراي سياست گذاري و برنامه    ش«سپس اعضاء نظرات و پيشنهاداد خود را در مورد ضرورت يا عدم ضرورت تشكيل               

  . بيان كردند» مديران فرهنگي و نيز اصالح برخي بندهاي مذكور طرح مذكور
  . بيايد» هدف و وظايف شورا«و بعد » تركيب شورا« به همراه مقدمه بيايد؛ پس از آن 1ماده  -
 . در اين طرح چند بند به وظايف نهادهاي عضو اين شورا اختصاص يابد -

 . ها، نيروي انساني و بودجه مشخص شود هدف، خط و مشي:  چارچوب اين طرح شاملبايد -

 طرح نظام بازآموزي مديران فرهنگي با انجام اصالحاتي به تصويب رسيد و اعضاء  موافقت نمودند كه                  2در ادامه اين بحث، ماده      
ومي و بـا حـضور برخـي از اعـضاء محتـرم شـورا       اي كه به همين منظور در دبيرخانه شوراي فرهنگي عمـ  كليات اين طرح در جلسه   

تشكيل خواهد شد، مورد بحث و بررسي قرار گرفته و سپس نتيجه مذاكرات براي تصويب نهايي در جلسه شوراي فرهنـگ عمـومي                       
  . ارائه گردد

  
نتايج آماري طرح تهيه شناسنامه اماكن « »هاي افزايش كارآيي و بازدهي مساجد و گزارش شيوه«

  »مذهبي كشور
   شوراي فرهنگ عمومي 26/9/81 مورخ 363تصميم جلسه 

هـاي افـزايش و كـارآيي و          ادامه بحث شيوه  « شوراي فرهنگ عمومي موضوع      26/9/81در سيصدو شصت و سومين جلسه مورخ        
ا مورد بحث و بررسي قـرار گرفـت و اعـضاء شـور            » بازدهي مساجد و گزارش نتايج آماري طرح تهيه شناسنامه اماكن مذهبي كشور           

  : نظرات و پيشنهادات خود را بيان كردند 
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» پشتيباني مـساجد كـشور    « تشكيل شده است كه از نظر و وظايف اين شورا با شوراي             » شوراي سياستگذاري مساجد  « اخيراً   -
  . دچار تعارض خواهد شد

 و بندهاي ذيل آن حذف شود و 6ماده . تقسيم وظايف صورت گيرد بعد از تشكيل شورا،  شوراي پشتيباني مساجد،  در آئين نامه-
  . به خود شورا واگذار شود

  . جايگاه امور مساجد نيز در نظر گرفته شود  در تشكيالت شوراي پشتيباني مساجد كشور،-
  . اي نيز بايد انجام شود پشتيباني معنوي و رسانه  در بحث اعتالي مساجد،-
  .زم است در شوراي پشتيباني مساجد، وجود نمانيده حوزه علميه ال-
  . اصالح شود» ها نماينده نهادهاي و سازمان« و بندهاي ذيل آن با عنوان 7 ماده -
بايست وظايف  تغيير كند و در بحث وظايف نيز مي    » شوراي هماهنگي، پشتيباني و نظارت بر امور مساجد       « عنوان اين شورا به      -

  . شورا را به اين عنوان تنظيم نمود
  . تاد هماهنگي و پشتيباني باشد، به اين ترتيب بيشتر حالت اجرايي داشته و موثرتر است به جاي شوراي پشتيباني، س-

  . هاي فعال در اين امر هماهنگي به وجود بيايد بايد براي انجام كليه امور مساجد كشور بين سازمان-
 فرهنگـي عمـومي و اعـضاي        در پايان اين بحث نيز مقرر شد، جلسه مشتركي با حضور اعضاي كميته مساجد دبيرخانه شـوراي                

مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه بـه  » شوراي پشتيباني مساجد كشور   «تشكيل شود و طرح تشكيل      » شوراي سياستگذاري مساجد  «
  . شوراي فرهنگ عمومي ارائه شود

  


