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1 نگارندگان در درآمد مقاله اينگونه آورده اند: اولين و مهم ترين قانون مدون 
در اسالم، کتاب آسمانی قرآن است که قوانين آن با هدف تأمين سعادت، اجرای 
عدالت و حاکميت الهی تش��ريع شده است. بر اساس آيات قرآن، تقنين و تشريع 
از آن خداون��د اس��ت و حق تش��ريع و قانون گذاری برای او ب��ر مبنای توحيد در 
ربوبي��ت و حاکميت او بر بندگان اس��ت. در نظام توحيدی رأی و نظر هيچ کس 
در حق کسی حجت و نافذ نيست و کسی حق ندارد رأی و نظر خود را بر فرد و 
جامعه تحميل کند و مردم را بر اجرای آن به زور و قهر دعوت نمايد؛ چون افراد 
جامعه انس��انی بسان دندان های شانه هس��تند. قوانين حقوقی اسالم بر واقعيات 
جهان هس��تی و انسان مبتنی اس��ت و نيز بر مصالح و مفاسدی مبتنی است که 
جز خداوند از آن آگاهی ندارد. بدين سبب منشأ و اعتبار قانون نيز نمی تواند جز 
او باش��د. در اين نوش��تار، مبانی قانون و قانون گذاری در قرآن و کشف ريشه های 

قوانين اسالمی بررسی می شود. 

2 در بخش اهداف قانون و قانون گذاری ضمن بررس��ی آرای گوناگون حقوقی 
اهداف چندگانه ای را برای قانون و قانونگذاری برشمرده اند: 

- تأمين آزادی های فردی
- تضمين حقوق طبيعی افراد

- تأمين نظم عمومی
- تأمين عدالت اجتماعی

از ديدگاه قرآن، خدا جهان و انس��ان را آفريده و انس��ان، سرگذش��ت فراوانی را 
پش��ت سر گذاش��ته و عواملی را در پيش رو دارد و هرگز با مرگ از بين نمی رود 
و چگونگ��ی حيات و زندگی جاويد او در آينده، بس��تگی ت��ام به حيات دنيايی و 
چگونگی رفتار و اخالق و عقايد او در اين دنيا دارد. انسان از خداست و به سوی 
خداون��د باز می گ��ردد: )إنا هلل وإنا إليه رجعون( )بقره/ 156(؛ در حقيقت ما از آن 
خداييم؛ و در واقع ما فقط به سوی او باز می گرديم و بدين لحاظ، قوانين موجود 
در ق��رآن، اهدافی خاص را دنبال می کنند. اين اهداف در چند محور مورد بحث 

است: 
الف( تأمين سعادت انسان

يک انس��ان الهی، اگر تنها نيز زندگی کند، نيازمن��د قانونی برای نحوه زندگی و 
تأمين س��عادت اخروی خويش اس��ت. در نظام الحادی، جامع��ه، مقدم بر قانون 
اس��ت؛ زيرا قانون، مولود تفکر انديش��وران جامعه می باش��د، ولی در نظام الهی، 
قانون، مقدم بر جامعه اس��ت؛ زيرا از ناحيه خدای سبحان و برای تأمين سعادت 
جامعه نازل ش��ده است. بر همين اساس، خداوند اولين انسان يعنی حضرت آدم 
)ع( را فردی همراه قانون و دارای نبوت آفريد تا هيچ بش��ری از قانون س��عادت 

بخش محروم نباشد. 
ب( تحقق حاکميت الهی

در قرآن، حقوق جزيی از پيکره دين است. دليل اين ارتباط تنگاتنگ آن است که 
زمينه های اجتماعی و عوامل گوناگونی که در جامعه بش��ری حاکميت يک نظام 
حقوقی را اقتضا می کند، در قرآن کريم به عنوان فلس��فه بعثت انبيا و فرس��تادن 
دين و کتاب های آس��مانی از سوی خداوند تلقی ش��ده است. گويا رسالت اصلی 
دين، تحقق بخش��يدن به حاکميت نظام حقوقی آن در جامعه می باشد، هر چند 

حاکميت نظام حقوقی نيز مقدمه ای برای تعالی بشر و سعادت اوست.
ج( اجرای عدالت

در مکتب حيات بخش اس��الم، مفهوم نوينی از عدالت ارايه ش��ده اس��ت. پيامبر 
گرامی )ص( در س��ايه دس��تورات دين��ی، همگان را به عم��ران و آبادانی جامعه 
اس��المی دعوت نموده اس��ت، تا در س��ايه توليد انبوه و مصرف محدود، عالوه بر 
رعايت تقوا و دوری از دنيا و تکاثر، همواره به دنبال دس��ت گيری از ضعفا بوده و 
جامعه اس��المی را احيا نمايند. بهترين دليل بر اين مدعا، دس��تورات آن حضرت 
اس��ت که از يک سو، مس��لمانان را به زهد و ترک دنياپرستی دعوت می کند و از 
سوی ديگر، همه را به دست گيری از فقرا و کمک به ديگران توصيه می کند؛ چه 
اينکه اميرمؤمنان علی )ع( بزرگ ترين شاگرد مکتب آن حضرت، اين درس را به 
خوبی فراگرفته و اجرا نموده اس��ت. او بيابان های مدينه و کوفه را احيا می کرد و 
س��پس به فقرا می بخشيد و خود از ساده ترين غذا تناول می کرد. در واقع، ايشان 
به جای توليد انبوه و مصرف انبوه، توليد انبوه و مصرف محدود را در دستور کار 

خود قرار داده بود. 
د( حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط

در آيات ذيل به حکومت و داوری و قضاوت بين مردم براس��اس عدل و قسط امر 
شده است. )وإذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل( )نساء/ 58(؛ چون حاکم 
بي��ن مردم ش��ويد داوری به عدالت کنيد؛ )وإن حکمت فاحکم بينهم بالقس��ط( 
)مائ��ده/ 42(؛ چون حاکم بين مردم ش��ويد داوری به عدال��ت کنيد. در حديثی 
از پيامبر اکرم )ص( آمده اس��ت: عمل يک روز رهبری که ميان مردم به عدالت 
رفتار کند، از عمل صد يا پنجاه سال کسی که در ميان اهل و عيال خود مشغول 
عبادت باش��د، بهتراست )نظام سياسی اسالم، 71(. و نيز از امام صادق )ع( است: 

هرگز دعای رهبر عادل رد نمی شود. 
و( قيام بر مبنای قسط

)لقد أرسلنا رس��لنا بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط( 
)حديد/ 25(. در اين قيام و انقالب امری مشروع و شايسته قلمداد شده و تحقق 

آن براساس قسط مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است. 

3 نگارندگان در ادامه ارائه مطالبی پيرامون منشأ و اعتبار قانون و قانون گذاری 
از ديدگاه مکاتب گوناگون حقوقی پرداخته اند. در بخش��ی از اين مطالب اينگونه 
آمده است: با توجه به اينکه زندگی اجتماعی انسان ها نياز ضروری به قانون دارد، 
اين س��ؤال پيش می آيد که مالک صحت و اعتبار يک قانون چيست؟ در جهان، 
قواني��ن و نظام ه��ای حقوقی متع��ددی وجود دارد که با يکديگ��ر وجوه اختالف 
فراوانی دارند. بر چه اساسی بايد بين آنها داوری کرد و بعضی را معتبر و ارزشمند 
و باقی را بی ارزش دانست؟ اين سؤال، يکی از پيچيده ترين و جدال برانگيزترين 
مس��ائل اين حوزه از معرفت بشری است. می توان گفت ريشه ای ترين اختالف در 
اين باب، اختالف بر سر اين است که آيا قوانين حقوقی با قطع نظر از جعل جاعل 
و وض��ع واضع، واقعيت نفس االمری دارند يا ن��ه؟ مکاتب و ديدگاه های گوناگون 
در اين خصوص به دو گروه بزرگ تقس��يم می شوند. گروهی معتقدند که قوانين 
حقوق��ی همانند قوانين طبيعی ي��ا قوانين عقلی، از يک سلس��له واقعيات نفس 
االمری حکايت می کنند؛ بنابراين، تعبير صحيحی نيست که کسی را قانون گذار و 
واضع قانون بناميم؛ چراکه حقايق حقوقی را می توان کشف کرد و کسی که چنين 
می کند قانوندان يا کاش��ف قانون است نه واضع قانون. برای پاسخ به اين پرسش 
مذکور، مکاتب مختلفی پديد آمده است که هرکدام به گونه ای به شناخت قواعد 
حقوقی پرداخته اند تا در پرتو شناخت ماهيت قانون و قاعده حقوقی بتوانند منشأ 

مشروعيت آن را کشف نمايند. 

4 س��پس به بحث و بررس��ی پيرامون مکتب حقوق طبيعی از ديدگاه اسالم 
پرداخت��ه اند. در بخش��ی از مطلب اينگونه آورده اند: فقهای اس��الم، به خصوص 
فقهای ش��يعه، در عين ح��ال که همگی بر لزوم پي��روی از قوانين الهی و تأکيد 
بر تعل��ق حق قانون گذاری به خداوند، احکام قطعی عقل را حجت دانس��ته و به 
مطابقت ادراکات عقل با قوانين شرع و هماهنگی آنها با يکديگر معتقدند. پايه  اين 
اعتقاد بر اين اصل اس��توار اس��ت که در اوامر حکيمانه الهی، نفع غايی بشر مورد 
نظر بوده و هر نهيی که از جانب خداوند حکيم رس��يده نيز به قصد پيشگيری و 
دفع مفاسدی اس��ت که می تواند گريبان گير آدمی باشد؛ بنابراين، هر انسانی که 
متوجه مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی خود باشد، چون به قوانين الهی اسالم 
توجه کند، درمی يابد که اين قوانين، بهترين قوانينی اس��ت که می تواند در جلب 
مصالح و دفع مفاسد فردی و اجتماعی مردم به کار گرفته شود؛ در نتيجه، از آنجا 
که همه افراد، طالب سعادت خويش و در پی جلب مصالح و دفع مفاسد هستند، 

قوانين اس��الم را مطابق با خواس��ت اوليه خود می يابند. از طرف ديگر، عقل هم 
مانند وحی و ش��رع، در حقوق اس��المی، يکی از حجت های الهی به شمار می رود 
که خداوند به وسيله آن، ما را به شناخت مصالح و مفاسد راهنمايی می کند اين 
مرحله از قضاوت عقل در فقه اس��المی، هم می تواند اکتش��اف کننده يک قانون 
باش��د و هم می توان��د قانونی را تقييد و تحديد کند ي��ا آن را تعميم دهد، و هم 

می تواند در ساير منابع و مدارک مددکار خوبی باشد.

5 در قس��مت ش��رايط قانون و قانون گذار اينگونه آورده اند: از بررس��ی آيات 
قرآن، به روشنی ثابت می گردد که تقنين و تشريع فقط مربوط به خداست و در 
نظام توحيدی، رأی و نظر هيچ کس در حق کس��ی حجت و نافذ نيست و کسی 
حق ندارد رأی و نظر خود را بر فرد و جامعه تحميل کند و مردم را بر اجرای آن، 
به زور و قهر دعوت نمايد و منافع طبقه و صنف خود را بر منافع ديگر طبقات و 
اصناف ترجيح دهد. همچنين قانون گذار بايد عادل، امين و امانتدار و پيراسته از 
هر نوع سودجويی باشد؛ زيرا غريزه خود خواهی حجاب ضخيمی در برابر ديدگان 
قانون گذار پديد می آورد، چون يک انس��ان هرچه هم عادل و دادگر، واقع بين و 
منصف باش��د، ناخودآگاه تحت تأثير حس سود جويی و حب ذات قرار می گيرد. 
ب��ه ع��الوه، قانون گذار بايد متعهد و سياس��تمدار و به جمع بي��ن منافع فردی و 
اجتماع��ی توانا باش��د و بتواند تعارضات بين منافع ف��رد و جامعه را رفع نمايد و 
هر دو را در رس��يدن به هدف متعالی و در جهت تأمين منافع يکديگر هماهنگ 
نمايد. همچنين قانون گذار بايد با علوم بش��ری و ارزش های حاکم بر جامعه آشنا 
باش��د. حال بايد ديد چه کسی اين شرايط را دارد؟ آيا فرد يا گروهی وجود دارد 
که دارای ش��رايط معرفی شده باشد؟ در واقع، برای کشف بهترين قوانين کارآمد 
برای ملل، يک عقل کل الزم اس��ت که تمام ش��هوات انسانی را ببيند، ولی خود 
هيچ حس نکند و با طبيعت رابطه ای نداشته باشد، ولی کامال آن را بشناسد. تنها 
کس��ی که اين ش��رايط الزم برای قانون گذاری را داراس��ت، خداوند متعال است. 
ش��کی نيست که اگر بنا باشد شخص قانون گذار انسان شناس کامل باشد، انسان 
ش��ناس کامل تر از خدا وجود ندارد و هيچ کس ب��ه رموز مصنوع خود، آگاه تر از 

سازنده آن نيست. 

6 در عنوان توحيد در قانون گذاری اينگونه آمده اس��ت: توحيد به معنای يکتا 
و يگانه دانستن يا اعتقاد به يکتايی و يگانگی خداست )فصلت/ 6(. توحيد به اين 
معنا دارای مراتبی است و توحيد کامل يعنی يکتا دانستن خداوند در تمام مراتب 
آن )ذاتی، صفاتی و افعالی( و نيز يکتا دانستن در اصول و فروع تمام اين مراتب. 
از جمله مراتب توحيد افعالی که عبارت اس��ت از: توحيد در خالقيت، توحيد در 
ربوبيت، و توحيد در مالکيت. توحيد در ربوبيت نيز دارای فروع و شئون مختلف 
اس��ت که عبارت است از: توحيد در حاکميت )واليت(، توحيد در تشريع، توحيد 
در اطاعت، توحيد در عبادت و... حق تشريع برای خداوند از دو طريق قابل اثبات 
است: يکی ربوبيت خداوند و ديگری واليت خداوند. بر اساس توحيد در ربوبيت، 
هر امری که در جهان محقق شده و سهمی از هستی داشته باشد، به خدا اسناد 
پيدا می کند و علت آن خداس��ت؛ خواه آن امر، از امور حقيقی )يونس/ 29؛ رعد/ 
31( باش��د يا اعتباری )انفال/ 17(؛ به عبارت ديگر، اگر علت که خداس��ت، کار 
حقيقی انجام دهد؛ مثال درخت  يا انس��ان را بيافريند، ربوبيت او تکوينی اس��ت و 
اگر کار اعتباری انجام دهد؛ مثال قانون مالکيت را وضع کند، ربوبيت او تش��ريعی 
خواهد بود. بنابراين، ربوبيت خداوند عام است و شامل تمام امور حقيقی و اعتباری 

می گردد. 
از آنچه بيان ش��د، استفاده می ش��ود که قانون گذاری در انحصار خداست و او در 
تش��ريع، يگانه است و منشأ اين حق نيز از ذات او )اراده الهی( ناشی می شود که 
مظهر خالقيت، مالکيت و ربوبيت است و عالم به تمام مصالح و مفاسد مخلوقات 
خود می باش��د و چون قانون برای تأمين نيازهای واقعی بش��ر و ش��کوفا ساختن 
اس��تعدادهای اوست، قانون گذاری منحصر در اوست؛ يعنی چون انسان ها شرايط 
الزم ب��رای قانون گذاری را ندارند، نمی توانن��د قانونی عادالنه وضع کنند. خداوند 
می فرماي��د: )ومن لم يحکم بما أنزل اهلل فأولئ��ک هم الکافرون  ( )مائده/ 44(؛ هر 
ک��ه بر وفق آياتی که خدا نازل کرده اس��ت حکم نکند، کافر اس��ت، و در آيه ای 
ديگر )س��وره مائده آيه 47( نيز تعبير فاس��قون  آمده اس��ت؛ يعنی حکم به غير 
آنچه خداوند فرو فرستاده است، يا کفر است  يا فسق يا ظلم؛ چون مخالف با حق 
تش��ريع الهی و انکار آن اس��ت. خداوند می فرمايد: )وأن احکم بينهم بما أنزل اهلل 
وال تتب��ع أهواءه��م واحذرهم أن يفتنوک عن بعض ما أنزل اهلل إليک ... ان الحکم 
اال هلل()يوسف/ 40(. جمله اخير چندين بار در قرآن تکرار شده و دارای مفهومی 
وس��يع است؛ زيرا حکم  به معنی قانون گذاری، حکومت و قضاوت و حکم تکوينی 
و... آن استعمال می شود. بر اساس آيه )قل هل من شرکائکم من يهدی إلی الحق 
ق��ل اهلل يه��دی للحق أ فمن يهدی إلی الحق أح��ق أن يتبع أمن اليهدی إال أن 
يهدی  فما لکم کيف تحکمون( )يونس/ 35(؛ بگو آيا از معبودهای ش��ما کسی به 
سوی حق هدايت می کند؟ بگو تنها خداوند به حق هدايت می کند. آيا کسی که 

هدايت  به س��وی حق می کند، برای پيروی شايس��ته تر است ، يا آن کس که خود 
هدايت نمی ش��ود...؟. کسی که حق می گويد و به سوی حق دعوت می کند، بايد 
نسبت به کسی که به حق هدايت نمی کند، ترجيح داده شود؛ چون تنها خداست 
ک��ه به حق دعوت می کند و بت ها و ديگران ب��ه حق دعوت نمی کنند. پس بايد 
خداوند را در تش��ريع مقدم داشت و او را شايس��ته قانون گذاری دانست. با توجه 
به معنای واليت در لغت و اصطالح، معنای واليت خداوند عبارت اس��ت از اينکه 
خداوند حق سرپرستی بر تمام موجودات و مخلوقات خود را داراست و به انحای 
گوناگون، ربوبيت  خود را اعمال می کند. واليت  به اين معنا از ش��ئون توحيد در 
ربوبيت اس��ت؛ چون رب که همان صاحب آفري��دگان و مالک و خالق از عدم به 
وجود است، حق تصرف و تسلط در تمام شئون آن را داراست و می تواند ربوبيت 
 خود را به اش��کال گونا گون اعمال کند؛ در نتيجه، واليت حقيقی از آن خداس��ت 
که مالک و خالق حقيقی عالم اس��ت. واليت  به معنای حق سرپرس��تی و اعمال 
ربوبيت توس��ط خداوند، به دو شکل تحقق می يابد: 1. واليت تکوينی )حقيقی(؛ 
2. واليت تش��ريعی )اعتباری(. اگر خداوند در طبيعت، با اسباب گوناگون تصرف 
کند و تأثير بگذارد، واليت او تکوينی اس��ت. واليت که همان اعمال حق ربوبيت  
خداست، اگر در اموری حقيقی باشد که به انسان مربوط نمی شود، واليت تکوينی 
اس��ت که به ربوبيت تکوينی خدا باز می گردد، و اگر در امور اعتباری باشد که به 
انس��ان و حيات انسانی مربوط می ش��ود، در اين صورت واليت او تشريعی خواهد 
بود که به ربوبيت تشريعی باز می گردد )همان، 13(. واليت تشريعی عبارت است 
از تصرف در نفوس و اموال و افعال انس��ان ها توس��ط کسی که حق اين تصرف را 
دارد. خداوند به واسطه واليت تشريعی که بر مردم دارد، امر دين مردم را تشريع 
ک��رده و آنها را هدايت و ارش��اد می کند: )فاهلل هو الولی ( )ش��وری/ 9(؛ دوس��ت 
حقيقی خداس��ت. اما تحقق واليت تشريعی خدا و کسی که حق واليت تشريعی 
را داراست، مشروط به پذيرش واليت و حق سرپرستی آنان از سوی مردم است؛ 
چون واليت تش��ريعی � با طبيعت يا اشيای خارجی سر و کار ندارد، بلکه مربوط 
به افعال و رفتار انسان هاست؛ انسانی که دارای آزادی و اختيار است؛ يعنی واليت 
تشريعی در ظرف اختيار مکلف اعمال می شود و قبول و پذيرش اختياری انسان، 

شرط تحقق اين واليت است.
 البته اين بدان معنا نيست که خداوند سرپرست مردمی نيست که او را نپذيرفتند، 
چ��ون او اصالتا حق سرپرس��تی بر همه مردم را دارد و هم��ه را ملزم به پذيرش 
واليت  خود کرده است، اما اين سرپرستی را در ظرف اختيار انسان اعمال می کند 
ن��ه به صورت اجب��اری؛ از اين رو، حق حاکميت  خدا با آزادی انس��ان ها منافات 
ندارد. آيه ديگری که واليت تش��ريعی خداون��د را اثبات می کند، می فرمايد: )اهلل 
الذی خلق الس��ماوات واألرض وما بينهما فی  سته أيام ثم استوی  علی العرش ما 
لکم من دونه من ولی وال ش��فيع أفال تتذکرون ( )سجده/ 4(؛ خداوند کسی است 
که آس��مان ها و زمين و آنچه را ميان اين دو اس��ت، در شش روز )دوران( آفريد، 
س��پس بر عرش )قدرت( قرار گرفت، هيچ ولی و شفاعت کننده ای برای شما جز 
او نيس��ت، آيا متذکر نمی شويد؟ در اين آيه، بعد از آفرينش، به حاکميت خداوند 
بر عالم هس��تی پرداخته است. جمله اس��توی علی العرش  کنايه از احاطه کامل 
پروردگار و تسلط او بر تدبير امور آسمان ها و زمين بعد از خلقت آنهاست. بنابراين، 
استدالل به اين آيه، بدين صورت است که خالقيت جهان، نشانه حاکميت  بر آن، و 

حاکميت  بر جهان، دليل بر توحيد ولی و شفيع و معبود است . 
از مجموع ادله بيان شده روشن می گردد که حاکميت مطلق مبتنی بر حق و از آن 
خداوند است و حاکميت  سياسی هم که جزيی از حاکميت مطلق است،  بايد مبتنی 
بر حق باشد؛ يعنی حاکم بايد حق حاکميت و واليت داشته باشد تا بتواند بر اساس 
حقی که قبال برای او مس��جل گشته اس��ت، حکومت کند. بنابراين، در اسالم حق 
حاکميت و واليت اوال و بالذات از آن خداس��ت؛ چون او واليت تکوينی و تشريعی 
دارد و ثانيا و بالعرض حق کس��انی اس��ت که خداوند صالحيت های حکومت را به 
آنان می دهد و پيروی و اطاعت از ايش��ان را واجب می شمارد؛ يعنی مبنای حق در 
حاکميت، فرمان الهی است و هر حاکمی که بدون فرمان الهی حاکم شود، نامشروع 
بوده و اطاعت از او واجب نيس��ت. از همين جا روشن می شود که حاکميت از امور 
خاص و ذاتی انسان  يا بر اساس حق طبيعی انسان نيست که او آن را از ذات خود 
اکتس��اب کند، بلکه همانند هر کمال وجودی ديگر که انسان از آن بهره مند است، 
امانتی است که حق اعمال نفوذ در آن را بر اساس رضايت مالک اصلی دارد؛ مالکی 
که در آن امانت، دخل و تصرف و اعمال نفوذ  می کند. در نتيجه، قلمرو و چيرگی فرد 
بر ذات خود و حاکميتش بر خويش نيز بايد طبق معيارهای عقلی و نقلی مشخص 

گردد. 

7  در بخ��ش نتيجه  مقاله اينگونه آمده اس��ت: الزمه قانون گذاری علم و آگاهی 
نسبت به انسان و هستی، قدرت، حکمت، عدالت و بی نيازی مطلق قانون گذار است 
و تنها خداوند است که اين شرائط را دارد و منشأ و اعتبار قوانين نيز نمی تواند جز او 
باشد و اهداف اين قانون گذاری الهی در قرآن نيز تأمين سعادت انسان، تحقق حاکميت 

الهی و عدالت اجتماعی است. 

 نقد و بررسی مقاله
ضمن تقدير و تشکر از نويسندگان محترم، نکات ذيل پيرامون اين مقاله دارای اهميت 

است:
- بحث و بررسی پيرامون اهميت قانونگذاری الهی در زندگی بشر بر کسی پوشيده 
نيست. اهداف متعالی تأمين سعادت انسان، تحقق حاکميت الهی و عدالت اجتماعی 
نيز برای قانونگذاری بسيار واالست. لکن پرسش اين است نسبت قانونگذاری الهی با 
قانونگذاری بش��ری چيست؟ آيا قانون و قانونگذاری رايج در ايران اسالمی مبتنی بر 

قانونگذاری الهی يا برگرفته از آن است؟ 
- اگر پاسخ به پرسش های باال مثبت است پس داليل وجود مشکالت متعدد مانند 
گرانی، بيکاری، فقر، طالق، اعتياد، حاشيه نشينی، مسکن، افزايش سن ازدواج، تجمل 
گرايی، مهاجرت مغزها، واردات بی رويه، قاچاق کاال، خشکسالی، ترافيک، آلودگی های 
محيط زيست، مصرف گرايی، رش��وه، مدرک گرايی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد 
اداری، آس��يب های اجتماعی و... در زندگی مردم چيست؟ چرا که پيرامون هر يک 
از مشکالت ياد شده، ده ها و شايد صدها قانون ريز و درشت وجود دارد که از سوی 

قانونگذاری سنتی به سبک ايرانی تصويب است.
- اگر پاس��خ به پرس��ش ياد شده باال منفی است اوال نبايد مشکالت و نارسايی های 
قانونگذاری س��نتی به سبک ايرانی را به پای اسالم و قرآن نوشت و ثانيا بايد پرسيد 
که مش��خصات قانونگذاری منبعث از قانونگذاری الهی چگونه است؟ تا از طريق آن 
بتوان اهداف متعالی تأمين سعادت انسان، تحقق حاکميت الهی و عدالت اجتماعی 

دست يافت.
- اصوال در وضع موجود چگونه می توان از قرآن کريم در قانونگذاری برای حل مشکالت 

متعدد در زندگی مردم استفاده کرد؟ الگوی قانونگذاری بر اساس قرآن چيست؟
- آيا قانونگذاری سنتی توانايی تأمين آزادی های فردی، تضمين حقوق طبيعی افراد، 

تأمين نظم عمومی و تأمين عدالت اجتماعی در حل مشکالت مردم را دارد؟ 
- ای کاش نگارن��دگان محترم مقال��ه در ادامه مطالب به چگونگی تداوم قانونگذاری 
قرآن��ی تا زندگی روزمره مردم می پرداختند و چيس��تی قانونگذاری الهی را تا حل 

مشکالت زندگی مردم دنبال می کردند. 
- سياس��ت روز برای تداوم بحث قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری توسط آقايان 
سيد احمد ميرخليلی و مجيد محمد زاده و جامعه المصطفی العالميه و دو فصلنامه 

علمی ترويجی قرآن و علم اعالم آمادگی می نمايد.
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