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شرحماجرا
اصالحي��ه و تغييرات نابج��ای قوانين اين روزه��ا بصورت روش 
جاری در قانونگذاری تبديل ش��ده است. شواهد زير نمونه هايی 
محدود از قانونگذاری نابجاست كه در خالل تصويب يك قانون، 

تغيير قوانين ديگر تصويب می شود:
- اصالحيه قانون ماليات های مس��تقيم در قانون توسعه ابزارها 
و نهادهای مالی جديد به منظور تس��هيل اجرای سياس��ت های 
كل��ی اصل چهل و چهارم قانون اساس��ی مصوب 1388/09/25 
شامل اصالح ماده 143 قانون ماليات های مستقيم در ماده 6 و 
7 قانون توسعه ابزارها و... و اصالح ماده 104 قانون ماليات های 
مستقيم در ماده 8 قانون توسعه ابزارها و... و اصالح بند 11 ماده 
12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/12 در ماده 

9 قانون توسعه ابزارها و...
 لغو كليه قوانين و مقررات مربوط به معافيت های حقوق ورودی 
به اس��تثنای معافي��ت های ماده )6( و... م��اده )37( قانون امور 
گمركی مص��وب 1350/03/17 در بند الف م��اده واحده قانون 
اص��الح م��اده )2( قان��ون اصالح م��وادی از قانون برنامه س��وم 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران 
و چگونگی برقراری عوارض و س��اير وجوه از توليدكنندگان كاال، 

ارائه دهندگان خدمات و كاالهای وارداتی مصوب 1381
- لغو ماده )3( قانون تنظيم بخش��ی از مقررات تسهيل نوسازی 
صنايع كش��ور و اصالح ماده )113( قانون برنامه س��وم توس��عه 
...مصوب 1382/08/26 در بند ب ماده واحده قانون اصالح ماده 
)2( قانون اصالح موادی از قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران و چگونگی برقراری 
عوارض و س��اير وج��وه از توليدكنن��دگان كاال، ارائه دهندگان 

خدمات و كاالهای وارداتی مصوب 1381
 لغ��و قانون ممنوعي��ت ورود برخی كااله��ای غيرضرور مصوب 
1374/06/22 در مورد س��يگار در جزء ه بند )15( قانون بودجه 

سال 1389 كل كشور
- لغو قانون نحوه توزيع قند و شکر توليدی كارخانه های كشور 
مص��وب 1353/01/29 و اصالحي��ه بعدی آن در ط��ول برنامه 
چهارم توس��عه در بند ب ماده )38( قانون برنامه چهارم توسعه 

... مصوب 1383/06/11
همانط��ور كه مالحظه می ش��ود اصالحيه و لغ��و قوانين متعدد 
در خالل تصويب قوانين ديگر به تصويب رس��يده است كه هيچ 
سنخيتی از نطر موضوع و محتوا با هم ندارند. اين رويه نادرست 
تقنينی ديگر دارای آس��يب هايی است كه به سردرگمی مردم و 
مجريان قانون و نهايتا به عدم حاكميت قانون و تخريب حقوق و 

تکاليف جامعه منجر می شود. 

تحلیل و بررسی
نامتناسببودنمحتوایقانونموضوعوعنوانآن:در ماده 134 
آيين نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��المی آمده است كه لوايح 
قانونی كه ازطرف دولت به مجلس پيشنهاد می شود، بايد دارای 
موضوع و عنوان مش��خص باشد، داليل لزوم تهيه و پيشنهاد آن 
در مقدم��ه اليحه به وضوح درج ش��ود و دارای موادی متناس��ب 
با اصل موضوع و عنوان اليحه باش��د. قانونگذاری نابجا هر س��ه 

مشخصه ياد شده را نقض می كند. 
بروزوتش�ديدآشفتگیوبینظمیدرقانونگذاری: اگر بنا باشد 
كه هر قانونی بصورت نابجا و دلبخواهی در قوانين نامربوط ديگر 
تغييركن آشفته بازاری از قوانين ريز و درشت بوجود خواهد آمد 

كه قدرت استنادی خود را بصورت قهری از دست می دهد. چرا 
كه برای آگاهی از هر قانون بايد تمامی قوانين كش��ور را بازبينی 
نمود كه نکند در خالل هر قانون، قانون مورد نظر بصورت نابجا 
دچار تغييرات ش��ده باشد. بی نظمی در قانونگذاری و عدم پای 
بندی ب��ه پيکره بندی واح��د برای مواد و تبص��ره های مربوط 
به يك قانون موجب می ش��ود كه مجري��ان، ناظران و مردم در 
برخورد با اين دست قوانين دچار آشفتگی ذهنی بشوند و نتوانند 
بهره الزم را از قانون ببرند يا وظيفه خود را نس��بت به قانون به 

نحو شايسته عمل نمايند.
تداخلدامنهشمولیتقوانینباهم: متن حاوی قانون مربوط به 
چندين موضوع، اولويت ها و دايره شموليت همه آنها را با مشکل 
مواجه می كند. مجريان قانون از درك اولويت های مواد و تبصره 
ها در قوانين عاجز خواهند شد و نمی توانند به اجرای دقيق آنها 
بپردازند. وجود ه��ر قانون يا ماده قانونی در پيکره قوانين دارای 
وزن مشخصی از اهميت است كه در صورت تصويب نابجای آنها، 
نظام توزين قوانين دچار انحراف می شود و ذهن مجريان و مردم 

به اين سو و آن سو معطوف می گردد. 
دشواریرديابیقوانینوتغییراتآنها: دنبال كردن يك موضوع 
خ��اص در ميان 12000 قانون با چن��د ده هزار ماده و تبصره و 
يافتن تغييرات احتمالی موض��وع با توجه به عدم تنقيح قوانين 
كار دش��واری اس��ت. يافتن تغييرات قوانين در ميان حجم انبوه 
قوانين كار دش��وارتری اس��ت و رديابی قواني��ن نابجا در خالل 

قوانين ديگر دشوارترين سطح دسترسی را شامل می شود.
عدمانجاماصالحیهولغوقوانینباعناوينمش�خص: به نظر می 
رسد مبتکران قانون با اس��تفاده از شيوه تصويب نابجای قوانين 
قص��د دارند كه از ارائ��ه لوايح و طرح تغيي��رات قوانين بصورت 
مس��تقل فراتر كنند يا خود درگير اين دس��ت كارها نکند. رويه 
نادرس��ت بر اين اس��ت كه مطالب مربوط به چن��د قانون را هم 
كاسه كرده و در يك قانون غيرمرتبط به تصويب می رسانند. در 
حالی كه رويه درس��ت مبتنی بر ارائه لوايح و طرح های مستقل 
با موضوعی مش��خص و عناوين يگانه است تا همگان از كميت و 

كيفيت قوانين جديد بصورت كامال آشکار آگاهی يابند.
قانونگ�ذاریدرموضوعیبهغیرازموضوعاصلیقانون:تصويب 
نابجای قوانين در واقع حضور نابجای يك قانون در خالل قانونی 
ديگر اس��ت كه می تواند به ايج��اد تداخل و مزاحمت در هر دو 
قان��ون منجر ش��ود. همه انتظار دارند كه از ابت��دا تا انتهای يك 
قان��ون، موضوع واح��دی مورد مقرره گذاری ق��رار گيرد اما اين 
انتظار در قوانين نابجا برآورده نش��ده و بصورت متداخل، قوانين 

مربوط به چندموضوع در كنار يکديگر به تصويب می رسند.
ع�دماطالعيافت�نم�ردمازقانونگذاریهاینابج�اومتداخل:
مردم با اس��تفاده از چه ابزاری بايد بتوانند به قوانين تو در تو و 
متداخل و تغييرات چند باره آنها دسترسی داشته باشند. اينگونه 
قانونگ��ذاری قوانين را از دسترس��ی آگاهی م��ردم دور می كند. 
مردم از طريق رس��انه های گروهی با عناوين قوانين آش��نا می 
ش��وند و تقريبا در هيچ موردی به قوانين نابجا در رس��انه های 

گروهی اشاره نمی شود.
ع�دمرعايتانس�جامووح�دترويهدرقانونگذاری: س��بك و 
س��ياق نگارش هر قانون دارای الگويی مش��خص اس��ت. معموال 
رويه اين نيس��ت كه در خالل قانونگذاری يك قانون و در همان 
متن يك ماده از قانون ديگر تصويب ش��ود. مشخص نيست اين 
رويه نادرست، چرا و چگونه به قانونگذاری ايران راه يافته است؟ 
قواني��ن حاوی چند قانون ديگر، قبل از اينکه به حل مش��کالت 
مربوط به موضوع خود شوند درگير نابجايی خود در ميان قانونی 

ديگرند. 
دش�واریتنقیحقوانینباوج�ودتصويبنابجا:با وجود تغييرات 
مکرر و نابجای قوانين بصورت متداخل چگونه می توان آنها را از 
نظر شکل و محتوا طبقه بندی نمود و روابط يك يا چندگانه آنها 
را با ديگر قوانين تعيين نمود؟ در واقع يکی از علل عدم موفقيت 
نظ��ام قانونگراي��ی در تنقيح قواني��ن تاكنون دقيقا به مش��کل 
تغيي��رات مک��رر و نابجای قوانين بر می گ��ردد. به هم ريختگی 
چندجانبه قوانين، تنقيح آنها را بر اساس طرحی مشخص امکان 

پذير نمی نمايد.
بیاستفادهبودنقانونتغییريافتهدرمحلنابجا: تصويب نابجای 
قوانين عمال در حوزه اجرا توفيق چندانی بدست نمی آورند زيرا 
ذك��ر اين قوانين در محل نابجا از اهميت آنها می كاهد. نابجايی 
قوانين موجب می شود كه در مواقع مورد نياز بکار گرفته نشوند 
يا ش��ايد برای ارائه كارايی خود در دس��ترس نباشند. اين دست 
قوانين صرفا در ميان س��اير قوانين مرتبط با يك موضوع حضور 
داردن��د ولی خود نيز انتظار بکارگيری خود را از س��وی مجريان 

قانون در ميان اين همه فراوانی قانون نداشته و ندارند.
بروزمش�کلبرایمجريانوناظ�رانبرقوانیندراجراونظارت:
تصويب نابجای قوانين بصورت مکرر و پنهان در قوانين ديگر، امر 
اجرا و نظارت را بر مجريان و ناظران قانون دچار مش��کل نموده 
است. اين مهم به دليل از دسترس خارج شدن قوانينی است كه 
بصورت نابجا دچار تغييرات شده اند. مجريان برای اجرای قوانين 
بر قوانين نابجای پنهان اش��رف ندارند و ناظان نيز نمی دانند كه 
ب��ر قوانين پنه��ان چگونه نظارت كنند. قوانين پنهان از س��طح 

نظارت پذيری نيز پنهان اند همچنان كه از سطح اجرا.
ازدسترسخارجشدنقوانین:روش مراجعه به قوانين و آگاهی 
از آنها، پيگيری آنها از طريق عناوين قوانين است. تصويب نابجای 

قوانين عمال محتوای تغيير يافته يك قانون را در محتوای قانون 
ديگر با عنوان متف��اوت قرار می دهد. عدم قرارگيری قوانين در 
جای مخصوص خود، منظومه قوانين را از نظر س��طح دس��ترس 
پذيری دچار مش��کل می نمايد. برخ��ی قوانين جابجای مهم از 
دس��ترس خارج و برخ��ی قوانين جابجای غيرمه��م و جزيی در 

دسترس قرار دارند.
آشفتگیاولويتبندیدربینمواديکقانون:

 معموال مواد و تبصره های يك قانون از نظر محتوا دارای اولويت 
بندی اند كه بر اساس آن در بدنه قانون در قالب سلسله مراتبی 
قرار می گيرند. مواد ابتدايی نسبت به مواد انتهايی دارای اهميت 
بيشتری اند كه بايد مورد توجه قرار گيرد. تصويب نابجای قانون 
ب��ا ايجاد آش��فتگی و بی نظمی در اولويت بن��دی مواد و تبصره 
های موجود در يك قانون می شود. با تصويب نابجا نظم اولويت 
ه��ای قانون مبدا و مقصد به هم می ريزد مردم در درك اهميت 

موضوعات در قوانين دچار سردرگمی می شوند.
شتابزدگیدراجرایتغییراتقوانینبصورتغیرمرتبطونابجا:
به نظر می رسد در قانونگذاری كشور برای انجام تغييرات بصورت 
نابجا نوعی ش��تابزدگی وجود دارد كه موجب می گردد كيفيت 
كار قانونگذاری فدای كميت و امور شکلی آن گردد. قانونگذاران 
عجول، صبر ندارند تا در فرصت مناسب و در قالب اليحه مستقل 
ب��ه قانونگ��ذاری بجا بپردازند و هر جا ك��ه بتوانند بدون در نظر 

گرفتن بجا يا نابجا بودن به تصويب قوانين می پردازند.
بیحوصلگیوراحتطلبیدرانجاموظیفهقانونگذاری:

با بررس��ی محدود در نحوه بکارگيری تصوي��ب نابجا در قوانين 
مش��خص می گردد كه با اندكی توجه به وظايف ذاتی، قانونگذار 
می تواند از بسياری از تصويب نابجای قوانين پيشگيری نمايد و 
مجريان و مردم را از بهره مندی و اجرای بهينه قوانين برخوردار 
سازد. به نظر می رسد كه قانونگذاران در امر تصويب قانون كمی 
بی حوصله اند و راحت ترين راه را بهترين راه می دانند و از انجام 
كار كارشناسی و علمی دقيق پرهيز و به رويه های ميان بر ولی 

نادرست روی می آورند.
موضوع قانونگذاری نابجا، ريش��ه در اقدامات تقنينی تقسيم كار 
ملی بر اس��اس قانون اساس��ی دارد. برای بررسی هرچه بيشتر و 
بهتر تصويب نابجای قوانين، پرسشگری از تقسيم كار ملی نظام 

قانونگرايی بر اساس قانون اساسی اجتناب ناپذير است.

پرسشگری از مجمع
 تشخیص مصلحت نظام

آيا تصويب نابجای قوانين در راس��تای تحقق چشم انداز بيست 
ساله است؟

آيا تغييرات مکرر و نابجای قوانين در اجرای سياس��ت های كلی 
نظام موثر است؟

آيا تصويب نابجای قوانين به مصلحت قانونگذاری كشور است؟
آيا ممکن است در خالل تصويب مصلحت پيرامون يك قانون، در 
مورد قوانين ديگر بصورت نابجا مصلحت انديشی صورت گيرد؟

 آي��ا اجرای قوانين ح��اوی قانونگذاری نابجا ب��ه مصلحت نظام 
است؟

پرسشگری از دولت

دالي��ل دولت از تدوي��ن لوايح حاوی تدوي��ن و تصويب نابجای 
قوانين چيست؟

 آيا آشفتگی در تصويب نابجای قوانين، دولت را در اجرای بهينه 
قوانين دچار مشکل نمی نمايد؟

آيا تغييرات مکرر و بعضا نابجای قوانين به س��ردرگمی مردم در 
حين اجرای قوانين منجر نمی شود؟

قواني��ن نابج��ا محص��ول كار دول��ت اس��ت يا مجلس ش��ورای 
اسالمی؟

چ��را دولت ها بجای تقديم لوايح تغييرات بجای قوانين از روش 
نابجای تغييرات قوانين استفاده می كند؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
كوچك مقياس بودن دامنه تاثير قانونگذاری در تصويب نابجای 

قوانين به نفع نظام قانونگرايی كشور است؟
آيا تصويب نابجای قوانين در آينده امکان كدگذاری قانون و مواد 

و تبصره ها بصورت هماهنگ را مشکل نمی كند؟
آي��ا مراجعه به چندين قان��ون برای آگاه��ی از تصويب نابجای 
قوانين مرتب��ط برای مستندس��ازی قوانين توس��ط نمايندگان 

مجلس شورای اسالمی ضروری است؟
چرا مجلس ش��ورای اسالمی نس��بت به قانونگذاری نابجا اقدام 

می كند؟
آيا پراكندگی تقنينی به ش��ان و جايگاه مجلس شورای اسالمی 

لطمه نمی زند؟

پرسشگری از شورای نگهبان
آيا س��وء اس��تفاده از قوانين نابجا از سوی رندان و آگاهان از اين 

قوانين با روح حاكم بر قانون اساسی و شرع سازگار است؟
فرار قانونگذار از انجام كار علمی، دقيق و بجای تغييرات قوانين و 
تصويب نابجای قوانين عمال منافع عمومی را به خطر می اندازد. 

بر اساس قاعده الضرر... اين مهم مغاير با شرع نيست؟
آيا ش��ورای محترم نگهبان پيرامون تصوي��ب نابجای قوانين به 
ساير اعضای تقس��يم كار ملی در نظام قانونگرايی تذكرات الزم 

را ارائه نموده است؟
با توجه به دش��واری اجرای قواني��ن دارای ارجاعات و اصالحات 

فراوان، روش تاييد قوانين نابجا در شورای نگهبان چيست؟
آيا قانونگذاری نابجا با تاثيرات منفی بر مشکالت زندگی مردم و 

اجرای موثر قانون، مورد تاييد شورای نگهبان است؟

پرسشگری از قوه قضاییه
آيا س��ازمان بازرسی كل كشور بر كاهش قدرت اجرايی قانون به 
دلي��ل عدم تمركز بر موضوعی واح��د در تصويب نابجای قوانين 

نظارت دارد؟
ديدگاه نظارتی سازمان بازرسی كل كشور پيرامون تبديل قوانين 

به گريزگاه های قوانين نابجا چيست؟
الگوی نظارت بر قوانين نابجا در س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور 

چيست؟
نقش س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور در اصالح قانونگذاری نابجا 

چيست؟
چرا نظارت های مس��تمر و موردی س��ازمان بازرسی كل كشور 

تاكنون به اصالح قوانين و قانونگذاری نابجا منجر نشده است؟

اصالحیه و لغو نابجای قوانین در قوانین دیگر!!
 روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )14( رونمایی می کند:

رونمایی

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

با وجود تغییرات مکرر و نابجای قوانین 
آنها  توان  می  چگونه  متداخل  بصورت 
را از نظر شکل و محتوا طبقه بندی نمود 
وابط یک یا چندگان�ه آنها را با دیگر  و ر
قوانی�ن تعیین نم�ود؟ در واق�ع یکی از 
علل عدم موفقیت نظام قانونگرایی در 
تنقی�ح قوانین تاکنون دقیقا به مش�کل 
تغییرات مکرر و نابج�ای قوانین بر می 
ب�ه ه�م ریختگ�ی چندجانبه  گ�ردد. 
قوانین، تنقیح آنها را بر اساس طرحی 

مشخص امکان پذیر نمی نماید.

اش�اره:يکیازآسیبهایحوزهقانونگذاریدركش�ور،تغییراتنابجایقوانیناست.اصالحو
لغوبرخیازقوانیندرخاللتصويبقوانینغیرمرتبطازمصاديقتغییراتنابجایقوانیناست
ك�هصرفنظرازمش�کالتیدرحوزهتنقیحقوانی�نايجادمیكندازنظراجرانیززمینهس�وء

اس�تفادهازقوانی�نرانزدمجريانقانونافزايشمیدهد.مهمتري�نگرفتاریتصويبنابجای
قوانین،سردرگمیمردمهنگامآگاهیيافتنوقانونپذيریاست.ايننوشتاربهذكرشواهدی
ازقوانیننابجاوقانونگذارینابجامیپردازدكههماكنونازنظرخوانندگانگرامیمیگذرد:

ب�رطب�ققانونبق�ایقوانی�ن،هی�چقانونی
منس�وخنمیش�ودبلک�ههموارهبراس�اس
مصلح�تانديش�یازقانونیبهقان�ونديگر

بصورتنابجاجابجامیشوند!!
مجمعتش�خیصمصلحتسیاس�تهایكلی
نظ�امدربخشقوانی�نچن�دكارهراتصويب

كرد!
دبیرمجمعتش�خیصمصلح�تنظامازوجود
قوانی�نهمهكارهوهیچكارههمراهباتصويب

نابجایفراوانانتقادكرد!
جنبههایمصلحتیقانونگذارینابجاازسوی
مجمعتشخیصمصلحتنظامتصويبنشد!

دبیرمجمعتش�خیصمصلح�تنظامازاظهار
نظرهاینابج�ایاعضایمجمعدرخاللبحث

پیرامونمصوباتمجمعانتقادكرد!

اعض�ایهیاتدولتباش�عار»مامیتوانیم«
برعزمراس�خخودبرایتغییرنابجایقوانین

موردنیازجامعهتاكیدكردند!!
ادارهكلتدوي�نقوانینومقرراتوابس�تهبه
دولتازارس�القوانینآچارفرانسههمراهبا
تغییراتگس�تردهونابجابهمجلسش�ورای

اسالمیخبرداد!
كتاب»مجمعالقوانین«ح�اویهمهتغییرات
مکررونابجایقوانینازسویمعاونتحقوقی

ريیسجمهورمنتشرشد!
دولتدراليحهمالیاتبرارزشافزوده،موادی

ازقانونمبارزهباموادمخدررااصالحكرد!
ازسویدولتدراليحهقانونبرنامهوبودجه
سال1398،مواد31،29و46ازبرنامهتوسعه
چهارمتوسعهبرایيکسالديگرتمديدشد!

سخنگویش�ورایمحترمنگهبانگفت:فالن
قانوندرمسیرابالغازمجلسشورایاسالمی

بهدولتبرایاجرابصورتنابجاتغییركرد!
س�خنگویش�ورایمحترمنگهبانخواس�ت
نمايندگانتازهوارددورهجديدمجلسشورای
اسالمیدردورههایتوجیهیچگونگیتصويب

نابجایقوانینشركتكنند!
سخنگویش�ورایمحترمنگهباندرهمايش
»حاش�یهمه�مترازمت�ندرتصوي�بنابجای
قوانین«شركتكرد!سخنگویشوراینگهبان
ازنمايشگاه»قانونگذاریبجاونابجا«دردولت
بازديدك�رد!نمايندهدولتازش�ورایمحترم
نگهب�انخواس�تتغییراتنابج�ایقوانیندر
خ�اللتصويبدرمجلسش�ورایاس�المیرا

موردتايیدقرارندهد!

پارلم�اننی�وزاعالمك�رد:گزارشس�ازمان
بازرس�یكلكش�ورپیرامونتصويبنابجای
قوانینبهمجلسشورایاسالمیتقديمشد!!
گزارشيکسالهتغییراتمکررونابجایقوانین
ريزودرشتارسالیازسویسازمانبازرسی

كلكشوربهدولتارسالشد!
نمايش�گاه»قوانینهمف�نحريفباتغییرات
گستردهنابجا«ازسویس�ازمانبازرسیكل

كشوربرگزارشد!
بسیاربجاستكهقوانیننابجاازطريقنظارت
بجاازس�ویس�ازمانبازرس�یكلكشوربه

جامعهمعرفیگردد!
-بانظارتمستمرسازمانبازرسیكلكشور،
تعدادقوانیننابجادركش�وربطورچش�مگیر

كاهشيافتهاست!

طینشس�تهمانديش�ی،قوانی�نتغییريافته
نابجاازيکديگرپرسیدند:واقعاچرابايدبصورت
نابجاتغیی�ركنند؟!!نمايندگانمجلسش�ورای
اسالمیبهتصويبنابجایدستورجلساتصحن

وكمیسیونهااعتراضكردند!!
نمايندگان�یكهبهطرحتصوي�بنابجایقوانین
رایمواف�ق،مخال�فوممتن�عدادهبودن�ددر
اقدامیبیس�ابقهباامضایبیانیهایخواس�تار

تغییرفوریاينطرحشدند!!
مجلسشورایاسالمیدراصالحیهيکیازمواد
آيیننامهداخل�ی،قانونگذاریدرهرموضوعرا

درخاللهرقانونیبالمانعاعالمكرد!
ريیسمجلسشورایاسالمیازاظهاراتنابجای
مخالفی�نبج�ایموافقیندرتصوي�ببرخیاز

لوايحوطرحهاانتقادكرد!

قوه قضاییهشورای محترم نگهباندولتمجمع تشخیص مصلحت نظاممجلس شورای اسالمی

معرفی کتاب

دكترموسوی:
علم جرم شناسی اسالمی يعنی 
نگاه نوي��ن به مقوله ش��ناخت 
ج��رم و ابع��اد آن مبتن��ی ب��ر 
فرهن��گ و ارزش ه��ای داخلی 
كه منبعث از باورها و اعتقادات 
جامعه اس��ت. اين علم نوين به 
نوع��ی عالوه بر توج��ه به اصل 
توليد علم براس��اس بروز جرات 
و جس��ارت علم��ی، مب��ارزه با 
حاكم  س��نت  در  انحصارگرايی 
ب��ر آن يعنی ترجمه صرف  آثار 
علوم انسانی ديگری را سرلوحه 

كار خود قرار داده و دقيقا اين امر 
مصداق طرح ضرورت بازنگری و تحول در علوم انس��انی و توجه ويژه 
به علوم انسانی اسالمی است. كه در قالب موسسه طنين نوين عدالت 
جاهد به عنوان كارگزار جرم شناس��ی اسالمی در ايران و جهان اسالم 

اين راهکارهای پژوهشی به صورت جدی مد نظر قرار گرفته است.

كاريکلماتورقوانیننابجا!!
اش�اره:گفتم�اناجتماعیچالشقان�ونوقانونگ�ذاریبیشاز
گذش�تهنیازمنداس�تفادهازصنايعگوناگونادبیبرایبرقراری
ارتب�اطباهمهاقش�ارجامعهاس�ت.ايجادهمدل�یوهمفکریو
همکاریوابستهبهرعايتظرايفولطايفدربیانوكرداراست.

طن�زمیتوان�دتقابلهارابهتعاملودش�واریانج�امتغییرات
اجتماع�یراتس�هیلنماي�د.كاريکلماتوراس�تفادهطنزگونهاز
رش�تهواژگاناس�تكهبیانزيباوهدفداریرادرپیدارد.اين
نوش�تاربهارائهكاريکلماتورمربوطبهقوانیننابجامیپردازدكه

هماكنونازنظرخوانندگانگرامیمیگذرد:

تلخند


