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                                                   ديباچه

      هـاي                                                                                       قانون در معناي عام، عبارت از تمـام مقرراتـی اسـت کـه از طـرف يکـی از سـازمان       

                                                                                   صالحیت دار حاکمی ت وضع شده باشد. ممکن اسـت ايـن سـازمان جمرجـعّ قـو ن مقننـه،       

                 طیـف وسـیعی از      ،                    اين در معنـاي عـام                                     ه صاحب اختیار ديگري باشـد. بنـابر               دولت يا جايگا

       هـا و                                                 شود و شامل تمام مصوبات مجلـس، تصـويب نامـه       می                             مقررات به عنوان قانون نامیده 

                                   آيین نامه هاي نظام اداري خواهد شد.

                                       شود که با تشـريفات مقـر ر در قـانون                                               اما در اصطالح خاص، قانون به قواعدي گفته می

     شود.                                      اساسی، توسط مجالس قانون گذاري وضع می

                صـالحی ت مجلـس                                                             در جمهوري اسالمی ايران، تصويب قانون به معناي خاص فقـط در 

  .1               شوراي اسالمی است

                                                          شود، دست يافتن به يك تعريـف واحـد و معـی ن از قـانون،                           همان طور که مالحظه می

                                                                   دشوار است اما در تعريف آن، بايد پنج وصف يا خصوصیت وجود داشته باشد:

                       داراي کلی ت و عمومی ت،  - 1

                الزام آور بودن،  - 1

                           تنظیم کننده روابط اجتماعی،  - 3

        ه بودن،     عادالن  - 8

                               تضمین اجراي آن از طرف حاکمی ت.  - 6

                     توان چنین تعريف کرد:                                بنابر اوصاف مذکور، قانون را می

                                                           
 اساسی در اين زمینه بیان می دارد:اصل پنجاه و هشتم قانون . 1

إعمال قونمقننه از طريق مجلس شوراي اسالمی است که از نمايندگان منتخب مردم تشـکیل مـی شـود و    »

 «گردد.  می  ابالغ  و قضائیه  مجريه  قوه  اجرا به  آيد براي  بعد می  در اصول  که  مراحلی  از طی  پس  آن  مصوبات

و نهم قانون اساسی، در مسائل مهم اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  همچنین به موجب اصل پنجاه

 ممکن است، إعمال  قون مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراي مردم صورت گیرد.



 7ديباچه  //  

                                                                                       قانون قاعدن کل ی و الزام آوري است که به منظـور ايجـاد نظـم و اسـتقرار عـدالت بـر        »

                                                                         زندگی اجتماعی انسان توسط مراجع ذي صالح وضع شده و اجراي آن از طرف  حاکمی ت 

   .«   شود          تضمین می

 

             انتشار قانون

                                                                                       انتشار قانون با اجراي آن مالزمه دارد، بر اين اساس اجراي قانون، پس از انتشـار آن آاـاز   

                             شوند و مفاد  آن را نسبت بـه                                                     شود. پیش از انتشار قانون، همه جاهل به آن محسوب می    می

  ا                                                                             توان رعايت کرد. بنابراين، همه بايـد از پـیش بداننـد کـه قـوانین در کجـ                  هیچ کس نمی

                                                          شوند تا با مراجعه به آن از حقوق و تکالیف خويش آگاه گردند.          منتشر می

                                                                                  هدف از انتشار قانون اين است که قانون به اطالع همه مردم برسد، اما اينکه آيـا همـه   

                                                     اند يا نه،کار دشواري است.بنابر اين، بايد پس از گذشتن                                 مردم از محتواي قانون مط لع شده

                                ّ قانون مدنی دراين باره اشـعار   1                            گاه به قانون فرض کرد. ماده ج                        زمان معینی همۀ مردم را آ

                                                               روز پس از انتشار، در سراسر کشور الزم االجراسـت مگـر آن کـه در        16       قوانین  »      دارد:     می

  «                                                   خود قانون، ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

 

          نسخ قانون

                               ون بوسـیله قـانون ديگـر، آن                                                          در نزد حقوق دانان نسخ عبارت است از اسقاط اعتبار يك قان

                                                   هم توسط مرجعی که به لحاظ قانون حق اين کار را دارد.

         گويند.      می  «     ناسخ »                و قانون اخیر را   «      منسوخ »                               در اين حالت قانون اسقاط شده را 

 

          انواع نسخ

                                                                                اراده قانونگذار در اسقاط اعتبار يك قانون که همان نسخ کردن است دو صورت کلی دارد:

                                                        بارت است از اينکه قانون گذار ضمن قانونی جديد، منسوخ شدن    : ع             الف( نسخ صريح

                        قانون قديم را اعالم کند.

     شود:                               که اين نسخ به دو شکل محق ق می

      گردد.                                                                در اين شکل، قانون با قوانین موجود با ذکر مشخصات و عنوان نسخ می            نسخ موردی:

        شـود و       نمی                                                  در اين شکل از نسخ صريح، مشخصات قانون نسخ شده بیان     ی:       نسخ نوع

      شوند.                                          فقط ضمن يك عبارت کلی قوانین مغاير نسخ می



 6ديباچه  //  

                                                               قانون مؤخر بدون آنکه به شکل صريح، نسـخ يـك قـانون مقـدم را                   ب( نسخ ضمنی:

                                                                 اعالم کند بدلیل تعارض ماهوي با مفاد قانون مقدم، موجب نسخ آن بشود.

 

    ّ                                                مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی و الزم االجراء بودن آن

                                                 اي رئیس جمهـور وقـت دربـاره اعتبـار مصـوبات                                 استفسار حضرت آيت اهلل خامنه          به دنبال

                پاسخ فرمودند:      63 /  11 / 6                                                       شوراي عالی انقالب فرهنگی، حضرت امام خمینی جرهّ در تاريخ 

         نماينـد                                                               ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقالب فرهنگی وضع مـی  »

  «                         بايد ترتيب آثار داده شود.

                                           ، شوراى عالى انقـالب فرهنگـى بـه عنـوان       76 / 6 /  18     مورخ      889     جلسه                  به استناد مصوبه

                                    گیـرى و همـاهنگى و هـدايت امـور                                                      مرجع عالى سیاستگذارى، تعیین خـط مشـى، تصـمیم   

        شـود و                         هاى کلى نظام محسوب می                                              فرهنگى، آموزشى و پژوهشى کشور در چارچوب سیاست

                           االجراء و در حکم قانون است.                         تصمیمات و مصوبات آن الزم

                                      االجرا بـودن مصـوبات در ديـدار بـا                                   معظم انقالب اسالمی در مورد الزم           چنین رهبر  هم

         فرمودند:    76 /  11 / 8                                              رئیس و اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی در مورخه 

                                                                             هیچکس در کشور از وجـود يـك دسـتگاه متفکـر، جـامع، داراى همـه خصوصـیات         »

                 نیاز نیست. ايـن               ب فرهنگى بی                                                       برجسته و آگاه به کمبودها و نیازها مانند شوراى عالى انقال

                                 گیـرى در مـورد آنهـا و ابـالغ                                                          شورا متصدى شناخت مسـائل فرهنگـى و بحـ  و تصـمیم    

                االجـرا اسـت و                                                                    مصوبات براى اجراست. بنابراين مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى الزم

  «                                                     ها بايد خود را موظف به اجراى تصمیمات اين شورا بدانند.            همه دستگاه

                                                                            در ديـدار بـا رئـیس و اعضـاي شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی در مورخـه                         همچنین ايشـان  

        االجـرا                                                                          مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى را براى مجريان کار فرهنگى، قانونى و الزم    76 / 9 /  18

   «.                                                   همه نهادها بايد به اين مصوبات به ديده اعتبار بنگرند »                   خواندند و فرمودند: 

             تصريح کردند:    1361 / 9 /  16                   الب فرهنگی در مورخه                                    ايشان در ديدار اعضاي شوراي عالی انق

                                                                                  مصو بات اين جا ]شوراي عالی انقالب فرهنگی[ برابر قانون اسـت. چـون امـام ايـن را      »

                                                                                      تأکید و تصويب کرده و آنچه که امام و رهبري تصويب بکنـد و قـرار بدهـد، طبـق قـانون      

  «        ُ                               اساسی، مُر  قانون است و هیچ مشکلی ندارد.

   :                     ايشان همچنین فرمودند



 9ديباچه  //  

                                                                                   مصوبه اين شورا بايد به وسیله دبیرخانه ابالغ و اجـراي آن بـه وسـیله آقـاي رئـیس       »

                                                                             جمهور تضمین شود؛ يعنی نه وزارت آموزش و پرورش، نه وزارت علوم، نه وزارت بهداشت 

                                                         ً                                و نه وزارت ارشاد جرأت نکنند مصوبه را اجرا نکنند؛ بايد حتماً اجرا کننـد. مـا ايـن همـه     

                                                         که يك ساعت از وقتشان چقدر ارزش دارد، آن هم براي چنین کار                  هاي صاحب فکر را     آدم

                                      ايم؛ اگر مصوبات اجرا نشود معنا ندارد.                           مهمی در اين شورا جمع کرده

                                                                                             من بر اين معنا اصرار دارم که فکري بکنید و بـیش از همـه بـه نظـر مـن تکلیـف بـر عهـده         

                                سـلله را تـأمین کننـد. همـۀ                                                                    دبیرخانه است و رجوع دبیرخانه به آقاي رئیس جمهـور، کـه ايـن م   

                            گويیـد مجلـس، قانونگـذار                                                                    مسلوالن دولتی بايد وظیفۀ خود بدانند مصوبات را اجرا کنند. شما می

                         االجراست، قـانون نیسـت؛                            کند. همۀ چیزهايی که الزم                    جا قانون تدوين نمی                    است؛ خیلی خوب، اين

           االجراسـت،           ودش الزم                                                                مصوبات دولت هم الزم االجراست. بخشنامه فالن وزير بـراي زيردسـت خـ   

                                           االجـرا بـودن، نتیجـۀ قـانون را خواهـد                     ً                                   الزم نیست حتماً اسمش قانون باشد؛ اما بالشـك واجـب  

                                                                                            داشت؛ امام هم به همین نکته توجه داشتند. ما گفتیم مصوبات اين شـورا در حکـم قـانون باشـد،     

  «                                                                 ايشان گفتند بايد اجرا شود. بايد اجرا شود يعنی ترتیب اثر داده شود.

  ،     1398 / 3 /  13                                                             له در ديدارشان با اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگـی در تـاريخ      ٌ مٌ     معظ 

                                                          هاي شوراي عالی انقالب فرهنگی را موضوعی مهم و ضروري خواندند                   اجراي سیاستگذاري

                                                                  شوراي عالی انقالب فرهنگی از نهادهاي قانونی و قطعی نظـام ومصـوبات    »               و تأکید کردند: 

   «.             آن الزم اجراست

                                                تضمین اجراي مصوبات شوراي عالی انقـالب فرهنگـی،    »                 ن ديدار فرمودند:             ايشان در همی

                                                                                        حضور رؤساي سه قوه در اين شورا است؛ به ساز و کار قانونی شـورا احتـرام گذاشـته شـود و     

  «                                     مصوبات همواره بايد به سرعت ابالغ شوند.

                     باشـد، همـاهنگی و                                                            يکی از وظايف مهم ی که بر عهدن شوراي عالی انقالب فرهنگی می

                                                                                       مــديري ت کــالن دســتگاههاي فرهنگــی اســت. رهبــر معظ ــم انقــالب اســالمی در بیانــات 

                                             اين شورا مرکز بی بديلی است. ايـن جـا را در    »         فرمايند:     می      1361                     ارزشمندشان در آذرماه 

                                                                               واقع بايد اتاق فرمان فرهنگی کشور يا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاههاي فرهنگی و 

  «                    ی کشور به حساب آورد.                          ساير دستگاهها و مرکز مهندس

                                                                                       اين وظیفۀ خطیر به خوبی انجام نپذيرفت لذا مقام معظ ـم رهبـري در پیوسـت حکـم اعضـاء      

                                 شـورا سـاز و کارهـاي الزم بـه      »                       مقـر ر داشـتند کـه:          1366                               شوراي عالی انقالب فرهنگی در سال 

    «                                                                          منظور هماهنگی و مديري ت کالن دستگاههاي فرهنگی را در اسرع وقت تدوين نمايد.



 18ديباچه  //  

                          کـارگروه مـديري ت کـالن     »                                                          شوراي عالی انقالب فرهنگـی ايـن مأموري ـت را بـر عهـدن      

                                                                   جبعنوان يکـی از شـوراهاي تخص صـی خـودّ قـرار داده اسـت ايـن          «                 دستگاههاي فرهنگی

                  موضوع به شرح زير:    16                    کارگروه نیز در قالب 

 نماز و مسجد؛ -1

 رسانه های مکتوب )مطبوعات(؛ -2

 يتال(؛رسانه های غير مکتوب )ديج -3

 پژوهش فرهنگی؛ -0

 آموزش فرهنگی؛ -5

 چاپ ونشر؛ -6

 تبليغات عمومی؛ -7

 کتابخوانی؛ -0

 ت؛احج و زيار -9

 ؛گردشگریواردويی  -14

 ؛اسالمی روابط بين الملل -11

 اسالمی؛ -نمادهای ايرانی -12

 ؛فيلم و سينما -13

 ها و آرشيوها؛ ميراث فرهنگی، موزه -10

 بازيهای رايانه ای؛ -15

 موسيقی؛ -16

                       ّ  وقف، اوقاف و امور خيري ه؛ -17
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                                                         ساماندهی فعالیت هاي فرهنگی را در دستور کار خود قرار داد.

                                                                                     بديهی است اکثر مديران دستگاههاي فرهنگی با تالش و تعه ـد بايسـته در پـی همـاهنگی و     

                              گـی انقـالب اسـالمی بـوده و         فرهن     هـۀ                                                    تعامل با ساير دستگاههاي فرهنگی براي تحق ق اهداف جب

                                               ها و ضعف و آسیب هاي موجـود را بايـد در عـدم                                           باشند. لذا موجبات بخشی از عدم هماهنگی    می

                                                                 تقسیم کار مل ی و کاستی هاي موجود در قوانین و مقر رات حاکم دانست.
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             ّ            کـارگروه مـديريّت کـالن     "                    ای کـه بـر عهـد                                          بنابراين اولين گام در انجام وظيفـه 

       حـوز    "                                   ر      گيرد اين است که مجموعه قوانين و مقـرررات           قرار می   " ی               دستگاههای فرهنگ

                بايسـت سـالها                                                           را به صورت جامع جمع آوری و تنظيم نمايد. اقدامی که مـی    "     فرهنگ

          پذيرفت.                قبل انجام می

                                            سـعی بـرآن بـوده کـه کلی ـۀ قـوانین و         «                                   مجموعۀ قوانین و مقر رات حوزن فرهنگ »   در 

                                  هـ شّ تا هنگام چاپ آن، با آخـرين    66 1 1            ي در ايران ج                                 مقر رات مربوطه از آااز قانون گذار

                                  براساس تاريخ تصويب هـر مصـو به    و                                            الحاقات و اصالحات جمع آوري و در دو بخش اصلی 

                         به شرح زير تنظیم گردد:  

 نماز -بخش اول 

                      ر                                    فصل اول: قوانين و مقر رات قبل از پيروزی انقالب اسالمی، شامل:

 ،مصوبات شوراي عالی معارف (الف

 .مصوبات هیأت وزيران (ب

                      ر                                    فصل دوم: قوانين و مقر رات بعد از پيروزی انقالب اسالمی، شامل:

                                                 سیاست هاي کل ی و کالن نظام بعنوان اسناد باالدستی، (الف

 قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی، (ب

 ،مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی (ج

 ،مصوبات هیأت وزيران (د

 ،مصوبات قوه قضائیه (ه

 ،صوبات شوراهاي عالی کشورم (و

                              ساير مقررات و مصو بات مربوطه. ز(

 مسجد -بخش دوم 

                      ر                                    فصل اول: قوانين و مقر رات قبل از پيروزی انقالب اسالمی، شامل:

 قوانین مصوب مجلس شوراي ملی، الف(

                      مصو بات هیأت وزيران،   ب(

 مصوبات شوراهاي عالی کشور. (ج
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 يروزی انقالب اسالمی، شامل:                     ر            فصل دوم: قوانين و مقر رات بعد از پ

 مصوبات شوراي انقالب اسالمی، الف(

                                                 سیاست هاي کل ی و کالن نظام بعنوان اسناد باالدستی، ب(

 قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی، ج(

 مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی، د(

                      مصو بات هیأت وزيران،  ه(

 مصوبات قوه قضائیه، و(

 می،مصوبات شوراي فرهنگ عمو ز(

 مصوبات شوراي اسالمی شهر، ح(

 مصوبات شوراهاي عالی کشور، ط(

                              ساير مقررات و مصو بات مربوطه. ی(

                                                                                     می توان گفت در اين مجموعۀ کلی ۀ قوانین و مقرر ات مصو ب مرتبط با هر موضوع مورد مطالعه 

       یـب و                                                                                    قرار گرفته و پس از انتخاب درج شده است البت ه تالش انجام شده به صـورت مطلـق بـی ع   

      آيد.                                                         تواند باشد. ولی در نوع خود اثري جامع و کامل به حساب می         نقص نمی

                                                                                    بحول و قو ن الهی و با تذکرات و راهنمائیهاي محق قین محترم و بهـره گیـران ارجمنـد،    

                   ها اقدام خواهد شد.                   نسبت به رفع کاستی

       نظـام                          و گسـترش سـطح کیفـی                                                           امید است انتشار ايـن مجموعـه بـه ارتقـاء کارآمـدي     

  .        بیانجامد                                      فرهنگی کشور در مقابله با جنگ نرم دشمن 

 

                    و من اهلل الت وفیق

 حمید شريفی زارچی -دکتر مهدي ناظمی اردکانی

         1396 بهمن   
  



 



 

 

 
 

 مقدمه
                                                                       ترين نهاد فرهنگی نظام اسـالمی اسـت. شـارع مقـدس بـراي ايـن نهـاد              اصلی   ،    مسجد

                                           دي و دفاعی و امنیتی منظـور داشـته اسـت.                                           عبادي، کارکردهاي  اجتماعی، سیاسی، اقتصا

                                    تحولی بزرگ در شلون زنـدگی فـردي و      ،                                          در صورتی که اين کارکردها به مساجد بازگردند

      خورد.                      اجتماعی جامعه رقم می

                                                                                   دنیاي مدرن و گريزان از معنويت و اديان الهی که از عقايد قـرون وسـطی و ديکتـاتوري    

                                                وحانیت اسالم را نیز در همان جايگاه قـرار داده و                      اي تلخ دارد مسجد و ر                    کلیسا و پاپ، خاطره

                          ً                   اند که ايـن دو در هويـت کـامالً متمايزنـد.                                                   به محاکمه نشانده است. آنها از اين حقیقت اافل

                                                         ي مردم است و روحانی پرهیزکار، خردمند، کارشناس و دلسوز در               ي خدا و خانه           مسجد خانه

                    مايه حیات مسجد است.                                               مسجد، همچون پزشك و پرستار در بیمارستان، روح و

                                                                                 مسجد در هر منطقه و محل، مأمن و مايه خیر و برکت است و کانون و محور پیونـد مـردم   

                                                                                           يك محل براي ياري و همکـاري بـا يکـديگر در تـأمین نیازهـاي مـادي و معنـوي و فـردي و         

                                                                     باشد. تاکنون نقش عظـیم مسـاجد در سـعادت زنـدگی دنیـوي و اخـروي                         اجتماعی انسان می

         عـدالت،              طلب و بـی                      هاي دنیامدار و قدرت                                     به خوبی درك نشده است. حاکمان و دولت         مسلمانان 

     اند.                                                اين نهاد مقدس را با مهجوريتی تاريخی روبرو کرده

       تـرين                                                                             احیاء مساجد، احیاء اسالم و عزت مسـلمانان و حاکمیـت اسـالمی اسـت. اصـلی     

                 . بايـد مسـاجد                                                              وظیفه و مأموريت حاکمیت اسالمی و جمهوري اسالمی احیاء مساجد است

                                                                           هاي حیات و پويايی و آگاهی و تالش و جهاد باشند. همانگونه که امام خمینی جرهّ،        کانون

         فرمايند:                              احیاکننده اسالم در اين عصر می

        را براي                                                                       مسجد محلی است که از آن بايد امور اداره بشود. مساجد بود که اين پیروزي »

                                   که ملت بايد بـه آن توجـه داشـته                            مساجدّ مراکز حساسی است                      ملت ما درست کرد. اين ج

  «                                     باشد. پیروزي ما براي اداره مساجد است.

                                                                 تر بر دوش انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن باالتر از ايـن وجـود                    آيا رسالتی عظیم

                                                                                  دارد که مساجد را در شأن و منزلت خودشان اداره کند. پیروزي انقالب اسـالمی در ايـران   

                                                       ساجد اداره شوند، مساجد از مهجوريت آزاد شوند و پايگـاه                             و در جهان براي اين است که م
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                              هاي جور زمانه و شیاطین کوچـك                                                   و مأمن و جايگاه و محراب جهاد با حاکمان و حاکمیت

                            و بزرگ داخلی و خارجی گردند.

        آنگـاه     ،                                                                    وقتی مساجد هر محل و مساجد جامع هر شهر و مساجد اعظم هر کشور احیا شدند

                                  شـکنی و آزادي و اسـتقالل و عـزت                      الحرام، کانون بت           نان، مسجد                       است که مسجد جهانی مسلما

                      کند و حکومـت جهـانی               اهلل قیام می                                شکن زمان، صاحب عصر جعجّ به اذن                گردد و مصلح بت    می

       سازند.                                                                       اسالمی را پر از عدل و داد و ايمان و آگاهی و بصیرت و عشق و محبت برپا می

                                   از نعمت و برکتی که در ايـن نهـاد      اي                                         دوران دفاع مقدس و نقش حیاتی مسجد، گوشه

                                         میلیونی ايـران بـر کـدام محـور شـکل                                               الهی است را مشخص ساخت. بسیج و ارتش بیست

                                                                                گرفت؟ آيا جز اين بوده و هست که جوهر و مايه اصلی شکل يافتن بسیج، دين و ايمـان و  

                                        سـتیزي و دفـاع از کشـور و نـاموس و                                                    اسالم و عشق به آقا امام حسین جعّ و رويکرد ظلـم 

                    آزادگی انسانیت بود.

                                                                            محور اصلی تشکیل بسیج در کشورمان مسجد بود. از همان مسـجدي کـه پیـامبر جصّ    

                داد و هـدايت و                     داد، آمـوزش مـی                      کرد، سـازمان مـی                                        مسلمانان را براي دفاع و جنگ آماده می

                                                                    کرد. همه به خوبی ديديم که بسیج براي پاسداري از انقالب اسالمی از مساجد              فرماندهی می

                                                                                ش آماده و منسجم و پرسوز و گداز شد و در کربالهاي آبادان و خرمشـهر و شـلمچه بـه       خوي

                                                                                 پیروي از سرور و مواليش حسین جعّ به رهبري پیر و مرادش حضرت امام جرهّ که او هـم از  

                        هاي تاريخی عظیمی آفريد.                                             سالله عشق و معرفت و معرفت و شهادت بود، حماسه

                                                فت و همین راه را ادامه داد. همه طرحهـاي عظـیم                                   از اين تجربه گرانقدر بايد درس گر

                                                                                    فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و عمرانـی و اقتصـادي و علمـی و آموزشـی و پژوهشـی بـا       

                     تواننـد بـه صـورت                                                                          پشتوانه عظیم اعتقاد و ايمان و اعتماد عموم مردم ما بـه مسـاجد، مـی   

                جهـان اسـالم و                بخـش بـراي                                                         جهادي و بسیجی به سرمنزل توفیق برسند و الگوهايی الهام

           ها بسازند.                   ديگر کشورها و ملت

                          ي اسـتوار جبـران کـرد.                                                                تأخیر و افلت تاريخی موجود را بايد با شناخت و عـزم و اراده 

                                                                                     مساجد نبايد دولتی شوند ولـی دولتهـا بايـد مسـجدي شـوند. دولـت جمهـوري اسـالمی         

       گـی و            هـاي فرهن                                                                     تواند خود را موظـف بـه خـدمت و حمايـت و پشـتیبانی از دسـتگاه           نمی

                                                                                 ایرفرهنگی بداند که نه تنها تقويت کننده و احیـابخش مسـاجد و مسـجديان و فرهنـگ     

     هـا                                                                                 مسجد نیستند بلکه رقبايی تضعیف کننده و بسترساز گسـترش و نفـوذ سـاير فرهنـگ    

                                                                                 باشند و در مقابل نسبت به مسجد به اين دلیل واهی که مسـاجد نبايـد دولتـی شـوند         می
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                         هاي فرهنگـی و عبـادي و                               زيرساختهاي الزم براي فعالیت                             وظیفه پشتیبانی و فراهم نمودن 

                                 سی مسجد و روحانیت را واگذارد.             اجتماعی و سیا

**************************** 

ارتقاء و  و              ، ايجاد تحو لها                                                  شوراي عالی انقالب فرهنگی مأموري ت ساماندهی فعالی ت

کارگروه »ا بر عهدن ساختار و عملکرد دستگاههاي فرهنگی کشور ر و انسجام کارکرد

                                               جبعنوان يکی از شوراهاي تخص صی خودّ قرار داده و «                             مديري ت کالن دستگاههاي فرهنگی

ايفاي پیگیر « نماز و مسجدحوزن »موضوع مختلف، از جمله:  16اين کارگروه نیز در قالب 

 و تحلیل و بررسیشود مگر با جمع آوري                   اين مهم میس ر نمیمی باشد و                 مسلولی ت محو له 

 ،              مقن نه، مجري ه اي                                                             کلی ۀ قوانین و مقرراتی که از ابتدا تاکنون در مراجع ذي صالح جقو

                                                                   ّ وضع و به مرحلۀ اجرا درآمده است تا وضعی ت گذشته و حال مشخ ص گردد.و ....        قضائی ه

 با تالش و کوشش و زحمت فراوان آن نماز و مسجدحوزن مجموعه قوانین و مقررات 

تا  شده استاز منابع اصلی و دست اول، گردآوري  ترتیب خاص هم براي نخستین بار به

 فرهنگی به شکل مطلوبی فراهم آيد.                     ساماندهی فعالی ت هاي الزامات دوين انشاءاهلل زمینۀ ت

جقبل و  1396 خردادماهتا  1381قوانین و مقررات مربوط به سالهاي  ،در اين مجموعه

گردآوري و تدوين شده و هرجا الزم و  پس از پیروزي انقالب اسالمیّ به صورت تاريخی

 است. ذکر شده                                 ذيل آن مصو به توضیحاتی در پاورقی بوده ضروري 

  :                                 بخش اصلی به شرح زير تنظيم شده است    دو              اين مجموعه در 

 نماز -بخش اول 

                      ر                                    فصل اول: قوانين و مقر رات قبل از پيروزی انقالب اسالمی، شامل:

 ّهمصوب 7ج مصوبات شوراي عالی معارف الف(

 ّمصوبه 1ج مصوبات هیأت وزيران ب(

                      ر                                    فصل دوم: قوانين و مقر رات بعد از پيروزی انقالب اسالمی، شامل:

 ّمصوبه 1ج                                               سیاست هاي کل ی و کالن نظام بعنوان اسناد باالدستی  الف(

 قانونّ 6جقوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی  ب(

 ّمصوبه 7جمصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی  ج(

 ّمصوبه 66جت هیأت وزيران مصوبا د(

 ّبخشنامه 6جمصوبات قوه قضائیه  ه(
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 ّمصوبه 13جمصوبات شوراهاي عالی کشور  و(

 ّمصوبه 16جزّ ساير مقررات و مصوبات مربوطه 

 مسجد -و بخش دوم 

                      ر                                    فصل اول: قوانين و مقر رات قبل از پيروزی انقالب اسالمی، شامل:

 ونّقان 17جقوانین مصوب مجلس شوراي ملی  الف(

 ّمصوبه 98ج                    مصو بات هیأت وزيران   ب(

 ّمصوبه 1جمصوبات شوراهاي عالی کشور  (ج

                      ر                                    فصل دوم: قوانين و مقر رات بعد از پيروزی انقالب اسالمی، شامل:

 ّمصوبه 6جمصوبات شوراي انقالب اسالمی  الف(

 ّمصوبه 6ج                                               سیاست هاي کل ی و کالن نظام بعنوان اسناد باالدستی  ب(

 قانونّ 61جمجلس شوراي اسالمی  قوانین مصوب ج(

 ّمصوبه 18جمصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی  د(

 ّمصوبه 118ج                    مصو بات هیأت وزيران  ه(

 ّبخشنامه 3جمصوبات قوه قضائیه  و(

 ّمصوبه 8جمصوبات شوراي فرهنگ عمومی  ز(

 ّمصوبه 6ج تهران مصوبات شوراي اسالمی شهر ح(

 ّمصوبه 31جمصوبات شوراهاي عالی کشور  ط(

 ّمصوبه 17ج                             ساير مقررات و مصو بات مربوطه ی(

         کامـل و           بـر درج          وافـر                                                        الزم به ذکر است که در تدوين و گردآوري اين مجموعه سـعی 

                     و اين اطمینان وجـود          آن بوده               انتشار و چاپ                                   قوانین و مصو بات از ابتدا تا هنگام             دقیق کلی ۀ

                          از هرگونه نظـر اصـالحی و          ن حال       . در عی   است                                     دارد که با کمترين کاستی و کاهش همراه 

                     و قدردان خواهیم بود.                                                 تکمیلی خوانندگان و پژوهشگران محترم استقبال نموده 

                                                                                      

                                                                                                                     و من اهلل الت وفیق

 1396 بهمن     
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